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I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Nazwa Zamawiającego:
Zamawiającym jest: Miasto Stołeczne Warszawa
Adres: Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa
NIP: 525-22-48-481
reprezentowane przez: Dyrektora Lasów Miejskich -Warszawa
Adres: ul. Korkowa 170A, 04-549 Warszawa
e-mail: sekretariat@lasymiejskie.waw.pl
godziny pracy: 730 – 1530 – od poniedziałku do piątku
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
PRZETARG NIEOGRANICZONY
Na podstawie art. 39 w zw. z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1843), zwanej dalej „ustawą”, z zastosowaniem przepisów
dla postępowań, o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy.
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest zakup paliw płynnych: w roku 2021 oleju napędowego w ilości do 20.000
litrów, benzyny bezołowiowej do 1.000 litrów oraz w roku 2022 oleju napędowego w ilości do 20.000
litrów, benzyny bezołowiowej do 1.000 litrów, a także usług dodatkowych na Stacjach paliw należących
do Wykonawcy lub prowadzonych przez Operatorów, położonych na terenie Polski, realizowanych drogą
transakcji bezgotówkowych, za pomocą Paliwowych Kart Identyfikacyjnych, których rozliczenie
następuje na podstawie zbiorczych faktur VAT wystawianych okresowo przez Wykonawcę na rzecz
Zamawiającego.
1.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
09134100-8 Olej napędowy,
09132000-3 Benzyna,
34300000-0 Części i akcesoria do pojazdów,
39800000-0 Środki czyszczące,
09211100-2 Oleje silnikowe,
09000000-3 Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii,
09100000-0 Paliwa,
09132100-4 Benzyna bezołowiowa,
30163100-0 Karty paliwowe,
39831500-1 Samochodowe środki czystości

2.

Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: Miasto Stołeczne Warszawa

3.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ.

4.

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

5.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6.

Zamawiający nie przewiduje wizji lokalnej.
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7.

Zamawiający nie przewiduje zebrania Wykonawców.

8.

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt
6.

9.

Podwykonawstwo w wykonaniu przedmiotu zamówienia:
9.1.

Wykonawca zamierzający powierzyć podwykonawcom realizację jakiegoś elementu
zamówienia, zobowiązany jest wskazać szczegółowo części zamówienia, których
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podać firmy podwykonawców
w składanej ofercie wskazując jednocześnie wartość usług (bez VAT), które zamierza
powierzyć podwykonawcy.

9.2.

Brak informacji, o której mowa w pkt 9 ppkt 9.1, będzie uznany za stwierdzenie
samodzielnego wykonania zamówienia przez Wykonawcę, który złożył ofertę.

9.3.

Konieczność powierzenia podwykonawcom realizacji jakiegoś elementu zamówienia,
wynikła w trakcie realizacji zamówienia, wymaga zgłoszenia Zamawiającemu i uzyskania
zgody Zamawiającego.
Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
Wykonawca ma obowiązek przedstawić umowy o podwykonawstwo na każde żądanie
Zamawiającego.
W przypadku zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy (dotyczy podmiotu, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu) Wykonawca jest obowiązany
wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

9.4.
9.5.
9.6.

10. Zamawiający nie przewiduje:
10.1.

zawarcia umowy ramowej,

10.2.

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,

10.3.

wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

11. Zamawiający informuje, że rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą
wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób
wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia oraz sposób dokumentowania zatrudnienia
tych osób, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań
oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały określone w Istotnych Postanowieniach
Umowy, tj. Załączniku nr 2 do SIWZ.
12. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
13. Zamawiający przewiduje możliwość rozliczenia częściowego na podstawie warunków określonych w
Istotnych Postanowieniach Umowy, tj. Załączniku nr 2 do SIWZ.
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Realizacja przedmiotu zamówienia rozpoczyna się z dniem 01.01.2021 r. i trwa do dnia 31.12.2022 r.
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V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCY
Z POSTĘPOWANIA O ZAMÓWIENIE
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zgodnie z art. 22 ustawy spełniają
warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów tj.:
Wykonawca posiada aktualnie obowiązującą koncesję Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na
wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi ustawy z dnia 10 kwietnia
1997 r. – Prawo Energetyczne (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 833 ze zm.) lub dokument potwierdzający, że
Wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w
państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
b. sytuacji ekonomicznej lub finansowej tj.:
Zamawiający nie stawia wymogu w tym zakresie.
c. zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:
Wykonawca ma do dyspozycji następujące narzędzia, wyposażenie zakładu lub urządzenia
techniczne:
1) stacje paliw czynne całodobowo na terenie Warszawy w promieniu 7 kilometrów w
promieniu od siedziby Zamawiającego (ul. Korkowa 170a) - minimum 2 obiekty.
2) stacje paliw czynne całodobowo na terenie Warszawy - minimum 10 obiektów.
Zgodnie z art. 22a ust. 1 ustawy wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w
postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego
części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej
innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
2.1.

3.
4.
5.

6.

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu
do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
2.2. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne
lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez
Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą
wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust.
5 ustawy.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z udziału
w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.
Zamawiający nie przewiduje wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy.
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców
składających wspólną ofertę:
5.1.

spełnienie warunku określonego przez Zamawiającego w pkt 1 będzie oceniane łącznie, dla
wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;

5.2.

przesłanka nie podlegania wykluczeniu z postępowania, określona w pkt 3 oceniana będzie
odrębnie dla każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu na podstawie informacji
zawartych w oświadczeniach i dokumentach.
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7.

Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców nastąpi wg formuły: „spełnia –
nie spełnia”.
VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU
POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIE
PODLEGANIA WYKLUCZENIU Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1.

DOKUMENTY SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ:

1.1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, że
Wykonawca nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu – opracowane wg druków dołączonych do SIWZ – załącznik nr 5 i 6 do SIWZ;

1.2. W przypadku Wykonawcy, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje
się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach
w oświadczeniach, o których mowa w pkt 1.1.

1.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa
każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w
którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia.

1.4. Pisemne zobowiązania innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych
zasobów na okres korzystania z nich przy realizacji zamówienia (jeśli dotyczy)
Jeżeli Wykonawca, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o
których mowa w rozdz. V. pkt 1 SIWZ, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na
zasadach określonych w art. 22a ustawy, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując
zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów umożliwiającymi
należyte wykonanie zamówienia, w szczególności przedstawiając Zamawiającemu zobowiązanie
tych podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia. Zamawiający w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz
oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do
ich zasobów, wymaga przedstawienia dokumentu potwierdzającego:
1.4.1. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
1.4.2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia,
1.4.3. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,
1.4.4. czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków
udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
Dokument, o którym mowa powyżej, może stanowić pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego
udostępniającego niezbędne zasoby na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia,
z zastrzeżeniem, że musi wskazywać elementy o których mowa w ppkt 1.4.1. – 1.4.4.
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2.

W Y K A Z D O K U M E N T Ó W I O Ś W I A D C Z E Ń na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu, opisanych w art. 22 ust. 1b ustawy. Wykonawca, którego oferta została
oceniona najwyżej zostanie wezwany do złożenia, w wyznaczonym terminie, niżej wymienionych
dokumentów:
2.1. Aktualnie obowiązującej koncesja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na wykonywanie
działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.
– Prawo Energetyczne (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 833 ze zm.) lub dokumentu potwierdzającego, że
Wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w
państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania.
2.2.Wykaz stacji benzynowych spełniających wymagania Zamawiającego, opracowany wg druku
dołączonego do specyfikacji – załącznik nr 3 b do SIWZ

3.

W terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego informacji z otwarcia ofert na stronie
internetowej, na której udostępniana jest SIWZ, Wykonawcy składają bez wezwania oświadczenie o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu - opracowane wg druku
dołączonego do SIWZ – załącznik nr 4 do SIWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie
przez Wykonawców oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie.
Zamawiający w niniejszym postępowaniu przewiduje możliwość, o której mowa w art. 24 aa ust. 1
ustawy tj. Zamawiający w niniejszym postępowaniu najpierw dokona oceny ofert a następnie zbada
czy Wykonawca którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu
oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli ww. Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy
lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający zbada czy
nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył
ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.
Jeżeli Wykonawca powołuje się na oświadczenia lub dokumenty, będące w posiadaniu
Zamawiającego, potwierdzające okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, zaleca się
wskazanie w ofercie informacji czy Zamawiający jest w posiadaniu oświadczeń lub dokumentów
dotyczących Wykonawcy (z podaniem numeru i nazwy postępowania Zamawiającego, w którym
powyższe dokumenty zostały złożone) lub wskazanie nazwy ogólnodostępnych baz danych, w
szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (ze wskazaniem adresu internetowego,
wydającego urzędu lub organu, z dokładnymi danymi referencyjnymi dokumentacji).

4.

REPREZENTACJA I PEŁNOMOCNICTWO

4.1. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć
pełnomocnictwo podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Treść
pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania których
pełnomocnik jest upoważniony (zakres umocowania). Pełnomocnictwo należy złożyć
w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.

7

Zakupu paliw płynnych a także usług dodatkowych realizowanych drogą transakcji bezgotówkowych, za pomocą Paliwowych Kart
Identyfikacyjnych (LM-W.ZP.260.27.2020)

4.2. W przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę, do oferty należy dołączyć
pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia (wystawione zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy). Treść
pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania których
pełnomocnik jest upoważniony (zakres umocowania). Pełnomocnictwo należy złożyć
w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.

4.3. Oferta musi być podpisana przez pełnomocnika/osobę umocowaną do reprezentowania
Wykonawcy/Wykonawców.
VII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:
5000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100)
przed upływem terminu składania ofert.
2. Wadium może być wniesione w:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst
jednolity Dz.U. 2018 poz. 110).
3. Wadium
w
formie
pieniądza
należy
wnieść
przelewem
na
konto
48 1030 1508 0000 0005 5005 6038 z dopiskiem na przelewie: „Wadium w postępowaniu LMW.ZP.260.27.2020”
4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na
rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w pkt 3., przed upływem terminu
składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania
ofert).
5. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie:
a) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do
oferty;
b) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia
w ofercie.
6. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie
zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do
wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i
5 ustawy.
7. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie
odrzucona.
8. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet
zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa.
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VIII.
INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE
WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
1.

Zgodnie – znak postępowania LM-W.ZP.260.27.2020, Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z
Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie, z uwzględnieniem przyjętej przez
Zamawiającego nazwy postępowania.

2.

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ na piśmie lub drogą
elektroniczną.

3.

Zamawiający udzieli wyjaśnień związanych z prowadzonym postępowaniem, pod warunkiem, że
prośba o wyjaśnienie wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa
połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Przedłużenie przez Zamawiającego terminu
składania ofert nie wpływa na bieg terminu wnoszenia pytań, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

4.

Treść wyjaśnień zostanie przesłana do Wykonawcy, od którego wpłynęła prośba o wyjaśnienie oraz
do Wykonawców, którym Zamawiający przekazał SIWZ, bez wskazania źródła zapytania.

5.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami każdorazowo zostanie umieszczona na stronie internetowej
Zamawiającego www.lasymiejskie.waw.pl

6.

W niniejszym postępowaniu, wszelkie dokumenty, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje, z zastrzeżeniem pkt 7 poniżej, mogą być przekazywane w formie:
− pisemnej,
− drogą elektroniczną sekretariat@lasymiejskie.waw.pl
przy czym zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.

7.

Forma pisemna wymagana jest do:
1) złożenia oferty wraz z załącznikami,
2) powiadomienia Zamawiającego o wycofaniu lub zmianie oferty,
3) złożenia dokumentów lub oświadczeń celem uzupełnienia w trybie art. 26 ust. 3 ustawy.

8.

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania oferty w formie elektronicznej.

9.

Do
kontaktu
z
Wykonawcami
sekretariat@lasymiejskie.waw.pl

upoważniona

jest

p.

Anna

Suska,

e-mail:

10. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, korespondencja prowadzona
będzie wyłącznie z pełnomocnikiem umocowanym do reprezentowania wszystkich Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1.
2.

Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia, w którym upływa termin
składania ofert.
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 niż 30 dni.
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X. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1.

MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERT
Ofertę, w zapieczętowanym i oznakowanym zgodnie z wymaganiami specyfikacji opakowaniu,
należy złożyć:
do dnia 22.XII.2020 r. do godz. 10:00
w budynku Lasy Miejskie – Warszawa, ul. Korkowa 170A, 04-549 Warszawa

2.

MIEJSCE, TERMIN I TRYB OTWARCIA OFERT
Jawne otwarcie ofert odbędzie się:
w dniu 22.XII.2020 r. o godz. 10.15
w budynku Lasy Miejskie – Warszawa, ul. Korkowa 170A, 04-549 Warszawa
XI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

12.1.

12.2.
12.3.

12.4.
12.5.
12.6.

12.7.
12.8.

Cena oferty powinna zostać wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o całkowity zakres usług
przedstawiony w Opisie Przedmiotu Zamówienia, oraz formularzu cenowym i uznaje się, że w
całości pokrywa wynagrodzenie Wykonawcy, za które zobowiązuje się wykonać całość
przedmiotu zamówienia.
Wykonawca, pod rygorem odrzucenia oferty, nie może w formularzu cenowym i w ofercie
samodzielnie zmieniać, pomijać i wprowadzać dodatkowych pozycji.
Wykonawca przedstawi w formularzu cenowym ceny netto, VAT, brutto za wykonanie
przedmiotu zamówienia, które to wartości Wykonawca powinien przenieść do Formularza
Oferty.
Cenę oferty brutto Wykonawca uzyska powiększając cenę oferty netto o należny podatek VAT.
Cena oferty musi obejmować całkowity koszt wykonania danej części przedmiotu zamówienia, w
tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu prac.
Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny
takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby
obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje
Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie
będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Jeżeli
złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, do ceny najkorzystniejszej
oferty lub oferty z najniższą ceną dolicza się podatek od towarów i usług, który Zamawiający
miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN), w złotych polskich będą prowadzone
również rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
Wszystkie wartości powinny być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

XII.

OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT

1. Kryteria oceny ofert:
KRYTERIUM
Nr 1 – Cena brutto (cena)
Nr 2 – Rabat od ceny 1 litra paliwa (upust)

WAGA
60 %
30 %
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Nr 3 – Liczba stacji na terenie Warszawy (liczba stacji)
2.

10 %

Sposób obliczania ceny:
Cmin
Pc = ------------ x 60 pkt.
Cob

gdzie:
Cmin – najniższa cena spośród badanych ofert
Cob – cena oferowana w badanej ofercie
Pc – liczba punktów za kryterium ceny, przyznana badanej ofercie
Maksymalną liczbę punktów (60 pkt) otrzyma oferta wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę
brutto, natomiast pozostałe oferty otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów zgodnie
z powyższym wzorem.
3.

Wartość punktowa kryterium nr 2 – „Wartość procentowa odliczana od ceny paliwa na stacji przy
transakcji kartą do płatności bezgotówkowych
.
jest wyliczana następująco:
Rob
Pr = ------------ x 30 pkt.
Rmax

gdzie:
Rmax – najwyższy rabat spośród badanych ofert
Rob – rabat oferowany w badanej ofercie
Pr– liczba punktów za kryterium rabatu, przyznana badanej ofercie

4.

Wartość punktowa kryterium nr 3 liczba stacji wyliczana jest następująco:
Sob
Ps = ------------ x 10 pkt.
Smax

gdzie:
Smax– największa liczba stacji na terenie Warszawy spośród badanych ofert
Sob – liczba stacji na terenie Warszawy oferowany w badanej ofercie (minimum 10)
Ps– liczba punktów za kryterium „liczba stacji”, przyznana badanej ofercie

5.
W sytuacji niewypełnienia Druku Oferty w punkcie „Rabat od ceny 1 litra” oferta Wykonawcy w
ramach przedmiotowego kryterium oceny otrzyma 0 pkt.
6.

Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o przedstawione powyżej kryteria.

7.
Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać oferta wynosi – 100 pkt. Wykonawca
uzyska łączną liczbę punktów wynikającą z sumy punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach.
8.
Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch (2) miejsc po przecinku, stosując powszechne
zasady zaokrąglania.
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XIII.
INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1.
2.

3.

1.

Wykonawca zostanie powiadomiony przez Zamawiającego o miejscu i terminie zawarcia umowy.
W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania, przed podpisaniem umowy w sprawie
udzielenia zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
Przed zawarciem umowy Wykonawca przedstawi pełnomocnictwo do jej podpisania, jeżeli nie
wynika ono z załączonych do oferty dokumentów;

XIV.
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
Warunki umowy, które uwzględnione będą w przyszłej umowie z Wykonawcą wybranym w wyniku
postępowania, zamieszczone są w istotnych postanowieniach umowy – załączniki nr 2 do niniejszej
SIWZ.

2.

Wykonawca nie ma prawa umieszczania lub żądania umieszczania w zawieranej umowie
po wyborze jego oferty, jakichkolwiek postanowień za wyjątkiem postanowień o charakterze
informacyjnym lub wskazujących na sposób wykonywania umowy w zakresie komunikacji stron
i form tej komunikacji.

3.

Przyjmuje się, że zapisy istotnych postanowień umowy nie zakwestionowane przed złożeniem
oferty, zostaną przyjęte przez Wykonawcę bez zastrzeżeń w chwili jej zawarcia. Wszelkie pytania
i wątpliwości dotyczące istotnych postanowień umowy, będą rozpatrywane jak dla całej
specyfikacji, zgodnie z art. 38 ustawy.

4.

Strony dopuszczają możliwość dokonywania wszelkich nieistotnych zmian umowy, zgodnie z art.
144 ust. 1 pkt 5 ustawy, wszelkich zmian dopuszczalnych z mocy prawa i nie wymagających
przewidzenia w SIWZ, a także zmian których zakres, charakter i warunki wprowadzenia
przewidziano w istotnych postanowieniach umowy.
XV.
POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY
W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Wykonawcy lub innemu podmiotowi, który ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia
oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów
ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy.

•

XVI.
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
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 w zakresie imię i nazwisko, dane teleadresowe i
dane firmy jest Dyrektor Lasów Miejskich – Warszawa, ul. Korkowa 170A, 04-549 Warszawa;
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•
•

•

•

•

•
•

•

Z Inspektorem Danych Osobowych w Lasach Miejskich – Warszawa można się skontaktować pod
adresem email: iod@lasymiejskie.waw.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. „Zakupu paliw płynnych a
także usług dodatkowych realizowanych drogą transakcji bezgotówkowych, za pomocą Paliwowych
Kart Identyfikacyjnych”, znak sprawy LM-W.ZP.260.
.2020, 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. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych;
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umowy oraz w celu
archiwizacji przez okres wynikający z jednolitego rzeczowego wykazu akt uzgodnionym z Archiwum
Państwowym.
Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego, a konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ww. ustawy;
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:
- 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.
*Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania
w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw.

XVII.

ZAŁĄCZNIKI

Nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia;
Nr 2 ‐ Istotne postanowienia umowy;
Nr 3 ‐ Druk Oferty;
Nr 3a. Formularz cenowy
Nr 3b. Wykaz stacji paliw.
Nr 3c. Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych
Nr 4 - Wzór oświadczenia dot. przynależności do grupy kapitałowej;
Nr 5 ‐ Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa), DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU;
Nr 6 ‐ Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
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Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa), DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA
Z POSTĘPOWANIA.
Nr 7 ‐ Klauzula informacyjna z art. 13 RODO
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Załącznik nr 1 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Załącznik nr 1
Zakupu paliw płynnych a także usług dodatkowych realizowanych drogą transakcji
bezgotówkowych, za pomocą Paliwowych Kart Identyfikacyjnych
Opis przedmiotu zamówienia

Zakupu paliw płynnych a także usług dodatkowych realizowanych drogą transakcji bezgotówkowych, za
pomocą Paliwowych Kart Identyfikacyjnych

Opis dotyczący zamówienia:
I. Przedmiotem zamówienia jest zakup paliw wg. Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia
23.10.2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 r. poz.1680, z
późn.zm.):
- benzyn bezołowiowych wg Polskiej Normy PN-EN 228+A1:2017-06E Paliwa do pojazdów
samochodowych - Benzyna bezołowiowa - Wymagania i metody badań;
- oleju napędowego wg. Polskiej Normy PN-EN 590+A1:2017-06E Paliwa do pojazdów
samochodowych - Oleje napędowe - Wymagania i metody badań;
w okresie: rozpoczęcie 01.01.2021 – zakończenie 31.12.2022 r.
realizowany przez Zamawiającego w sieci stacji paliwowych dostępnych Wykonawcy w celu
wykonania zamówienia, w systemie bezgotówkowym z wykorzystaniem firmowych paliwowych kart
identyfikacyjnych w szacunkowych ilościach:
w roku 2021:
1. Olej napędowy
2. Benzyny bezołowiowe (liczba oktanowa 95)

- 20.000 litrów
- 1.000 litrów

w roku 2022:
1. Olej napędowy
2. Benzyny bezołowiowe (liczba oktanowa 95)

- 20.000 litrów
- 1.000 litrów

II. Szczegółowe warunki realizacji dostawy:
1. Warunkiem przystąpienia do postępowania jest dysponowanie przez Wykonawcę stacjami paliw
czynnymi całodobowo, zlokalizowanymi na terenie Warszawy (min. 2 stacje w odległości nie większej niż
7 km. od siedziby Zamawiającego przy ul. Korkowej 170A).
2. Zapewnienie możliwości tankowania w sieci stacji paliwowych dostępnych Wykonawcy w celu
wykonania zamówienia, całą dobę jak również w dni wolne od pracy, niedziele i święta.
3. Tankowanie pojazdów użytkowanych przez Lasy Miejskie - Warszawa w sposób ciągły w sieci
własnych stacji paliwowych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia.
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4. Zakup paliwa bezgotówkowy. Ilość firmowych paliwowych kart identyfikacyjnych dla pojazdów,
(karty muszą być zabezpieczone kodem PIN) nie przekroczy 10 szt. Rodzaj kart oraz rodzaj i ilość
produktów nabywanych przy ich pomocy określi Zamawiający po podpisaniu Umowy. Paliwowe karty
identyfikacyjne wydawane będą bezpłatnie. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu paliwowe karty
identyfikacyjne w najkrótszym możliwym terminie, nie dłuższym niż 7 dni roboczych
Wykonawca zapewni Zamawiającemu bieżącą obsługę i kontrolę „kart paliwowych wydawanych
Zamawiającemu przez Wykonawcę” (zamawianie nowych kart, blokowanie kart, wznawianie itp.).
5. Fakturowanie należności winno odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi
podatku VAT.
6. Faktury wystawiane będą 2 razy w miesiącu:
w połowie miesiąca za okres od 1 do 15 dnia danego miesiąca
na koniec miesiąca za okres od 16 do końca danego miesiąca
Płatności będą realizowane przez Zamawiającego w ciągu 21 dni od daty wpływu do Zamawiającego
prawidłowo wystawionej faktury na poniżej podany numer rachunku bankowego Wykonawcy:
nr rachunku:
7. Do faktury wykonawca zobowiązany jest dostarczyć załącznik z wykazem ilości wydanych paliw na
poszczególne pojazdy.
8. Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznej identyfikacji terminu i ilości wydanego paliwa z
pojazdem na który zostało wydane paliwo poprzez wydanie kierowcy wydruku, w którym będą podane
następujące informacje identyfikacyjne:
1)
godzina i data tankowania,
2)
numer rejestracyjny pojazdu i nazwisko kierowcy lub numer karty paliwowej,
3)
rodzaj zatankowanego paliwa,
4)
ilość zatankowanego paliwa,
5)
stan licznika przy tankowaniu (jeśli karta paliwowa wydana jest na pojazd).
Informacje wg. pkt 1), 2), 3) i 4) będą generowane przez system obsługujący stację bez możliwości
ingerencji pracowników obsługi stacji paliw lub kierującego pojazdem, zgodnie z paliwową kartą
identyfikacyjną.
Raporty sprzedaży sporządzane będą minimum 2 razy w miesiącu:
- w połowie miesiąca, za okres od 1 do 15 dnia danego miesiąca
- na koniec miesiąca, za okres od 16 do ostatniego dnia danego miesiąca
oraz na życzenie Zamawiającego w wersji elektronicznej (oprogramowanie Microsoft Excel lub
równoważne) .
Raporty sprzedaży 2 razy w miesiącu Wykonawca sporządza bezpłatnie.
10. Wykonawca gwarantuje jakość paliwa zgodną z aktualnie obowiązującymi normami.
11. Wykonawca przedstawia dokumenty i świadectwa jakościowe paliw na każde życzenie
Zamawiającego.
12. Zamawiający ma prawo do zakupu w okresie obowiązywania umowy paliwa w ilości wyżej
wskazanej lub mniejszej, wynikającej z aktualnych potrzeb Zamawiającego. W przypadku nie
wykorzystania w okresie obowiązywania umowy wyżej wskazanych ilości, Zamawiający ma prawo
rezygnacji z dalszych zakupów paliwa, bez jakichkolwiek konsekwencji finansowych i odszkodowań na
rzecz Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie zamienne wykorzystanie ilości poszczególnych rodzajów
paliw w ramach zawartej umowy.
13. W ramach zawartej umowy Wykonawca udostępni dla wybranych przez Zamawiającego typów
kart flotowych możliwość bezgotówkowych zakupów oferowanych przez Wykonawcę w pakiecie usług
dodatkowych dostępnych w sieci stacji paliw dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia w
szczególności możliwość:
- wykonywania usług myjni samochodowej (mycie nadwozi samochodów służbowych Lasów
Miejskich - Warszawa w myjniach samochodowych na stacjach paliw dostępnych Wykonawcy w celu
wykonania zamówienia);
- kupna płynu do spryskiwacza;
- kupna oleju silnikowego;
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- kupna części/akcesoriów samochodowych takich jak np. żarówki;
- tankowania do kanistrów paliwa przeznaczonego do stacjonarnych urządzeń, takich jak
generatory prądu, lub sprzętu do utrzymania terenu tj. kosiarek/odśnieżarek (tylko dla karty przypisanej
do pracownika wskazanego przez Zamawiającego).
Usługi wybrane przez Zamawiającego będą dostępne w sieci stacji paliwowych dostępnych
Wykonawcy w celu wykonania zamówienia, dla wskazanego przez Zamawiającego typu firmowych
paliwowych kart identyfikacyjnych.
14. Wykonawca dołącza do oferty wykaz stacji paliw czynnych całodobowo, którymi dysponuje na
terenie Warszawy (minimum 10) w tym minimum 2 obiekty w odległości do 7 km. od siedziby
Zamawiającego przy ul. Korkowej 170A wraz z podaniem ich dokładnej lokalizacji (adres).
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Załącznik nr 2 do SIWZ

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
UMOWA Nr LMW/

/2020

Zawarta w dniu ………………………..Warszawie pomiędzy:
Miastem Stołecznym Warszawa z siedzibą przy Placu Bankowym 3/5, 00-950 Warszawa,
NIP 525-22-48-481, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym na podstawie pełnomocnictwa nr
GP.OR.0052.4433.2015 z dnia 19 listopada 2015 r. przez Karola Podgórskiego – Dyrektora Lasów
Miejskich - Warszawa
zwanym dalej „Zamawiającym”
a

zwaną dalej „Wykonawcą”
w wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na
podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.
U. z 2019 roku poz. 1843) została zawarta umowa, zwana dalej „Umową” o następującej treści:

§1
Użyte w niniejszej umowie określenia mają następujące znaczenie:
1) „System” oznacza bezgotówkowy system zakupu paliw oraz usług dodatkowych (zakup usług
myjni samochodowej, zakup oleju, zakup płynu do spryskiwacza, zakup akcesoriów
samochodowych itp.) dostępnych w sieci stacji paliw należących do Wykonawcy na podstawie
Paliwowych Kart Identyfikacyjnych wydanych Zamawiającemu przez Wykonawcę,
2) „Paliwowa Karta Identyfikacyjna” oznacza elektroniczną kartę flotową służącą do
kompleksowego zarządzania flotą, obsługującą bezgotówkowy system zakupu paliw w sieci stacji
paliw Wykonawcy, wydaną bezpośrednio przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego, która
uprawnia Zamawiającego do dokonywania bezgotówkowych zakupów benzyny bezołowiowej,
oleju napędowego w sieci stacji paliw należących do Wykonawcy lub prowadzonych przez
Operatorów, znajdujących się na terenie Polski, jak również dla wybranych przez Zamawiającego
typów kart flotowych uprawniających Zamawiającego do bezgotówkowych zakupów, usług
dodatkowych dostępnych w sieci stacji paliw należących do Wykonawcy (zakup usług myjni
samochodowej, zakup oleju, zakup płynu do spryskiwacza, zakup akcesoriów samochodowych
itp.),
3) „PIN” oznacza numer identyfikacyjny związany z Paliwową Kartą Identyfikacyjną umożliwiający
potwierdzanie transakcji elektronicznych, o których mowa w § 3 Umowy,
4) „Operatorzy” oznacza podmioty prowadzące stacje paliw działające pod firmą Wykonawcy,
5) „Stacje” oznacza stacje paliw prowadzone przez Operatorów, wyposażone w system kamer
monitorujących tankowanie,
6) „Kierowca” oznacza osobę, której Zamawiający przekazał Paliwową Kartę Identyfikacyjną, której
czynności związane z używaniem paliwowej karty uważane są za czynności Zamawiającego.
7) „Paliwa” oznaczają benzynę bezołowiową, olej napędowy.
§2
1. Niniejsza Umowa dotyczy zakupu paliw płynnych: w roku 2021 oleju napędowego w ilości do
20.000 litrów, benzyny bezołowiowej do 1.000 litrów oraz w roku 2022 oleju napędowego w ilości
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do 20.000 litrów, benzyny bezołowiowej do 1.000 litrów, a także usług dodatkowych na Stacjach
paliw należących do Wykonawcy lub prowadzonych przez Operatorów, położonych na terenie
Polski, realizowanych drogą transakcji bezgotówkowych, za pomocą Paliwowych Kart
Identyfikacyjnych, których rozliczenie następuje na podstawie zbiorczych faktur VAT wystawianych
okresowo przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego.
2. Łączna wartość nabywanych przez Zamawiającego na podstawie Umowy produktów i usług w
okresie objętym Umową wskazanym w § 2 Umowy nie przekroczy kwoty przeznaczonej przez
Zamawiającego na realizację zamówienia, tj. ………………………… złotych brutto.

§3
1. Paliwowe Karty Identyfikacyjne dostarczone bezpłatnie Zamawiającemu przez Wykonawcę
upoważniają Kierowców Zamawiającego do nabywania, na zasadach określonych Umową, Paliw na
Stacjach oraz usług dodatkowych, po przedstawieniu Paliwowej Karty Identyfikacyjnej
uprawnionemu przedstawicielowi Operatora lub Wykonawcy.
2. Strony ustalają, że podmiotem sprzedającym Paliwa na rzecz Zamawiającego posługującego się
Paliwową Kartą Identyfikacyjną wydawaną Zamawiającemu będzie każdorazowo Wykonawca.
3. Zamawiający dokonuje odbioru i staje się właścicielem nabywanych Paliw z chwilą ich zatankowania
do pojazdów Zamawiającego.
4. Z chwilą odbioru Paliw Zamawiający zobowiązany jest do uiszczenia za nie ceny ustalonej w sposób
zdefiniowany w § 7 Umowy. Szczegóły dotyczące sposobu terminu płatności zostały określone w § 8
niniejszej Umowy.
5. W celu potwierdzenia nabycia Paliw oraz objętych Umową usług dodatkowych Wykonawca
każdorazowo wyda Zamawiającemu „kwit WZ” lub „potwierdzenie transakcji” zawierające: adres
stacji paliw Wykonawcy (Operatora), datę i godzinę tankowania, numer rejestracyjny pojazdu, lub
nazwisko kierowcy lub numer Paliwowej Karty Identyfikacyjnej, rodzaj zatankowanego paliwa, ilość
zatankowanego paliwa, wartość zatankowanego paliwa, stan licznika pojazdu przy tankowaniu (jeśli
Paliwowa Karta Identyfikacyjna jest wydana na pojazd) oraz rodzaj usług dodatkowych.

§4
1. Paliwowe Karty Identyfikacyjne upoważniające do bezgotówkowego nabywania Paliw na Stacjach
paliw należących do Wykonawcy zostaną wydane Zamawiającemu bezpłatnie w liczbie
nieprzekraczającej 10 sztuk. Wydanie kart Zamawiającemu nastąpi w terminie do dnia
……………………….. r.
2. Zamawiający otrzyma w oddzielnej, zamkniętej kopercie numer PIN dla każdej dostarczonej mu
Paliwowej Karty Identyfikacyjnej.
3. Na każdej Paliwowej Karcie Identyfikacyjnej wytłoczony będzie okres jej ważności. Wykonawca
zapewni, żeby Paliwowej Karty Identyfikacyjnej nie można wykorzystywać po upływie okresu jej
ważności, a także po wygaśnięciu Umowy, jeżeli nastąpi to przed upływem ważności karty.
4. Wykonawca zapewni Zamawiającemu bieżącą obsługę i kontrolę kart paliwowych (zamawianie
nowych kart, blokowanie kart, wznawianie itp.)
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§5
1. Z Paliwowych Kart Identyfikacyjnych będzie można korzystać na Stacjach objętych Systemem. W
celu identyfikacji Zamawiającego, Kierowcy zobowiązani są do okazania Paliwowej Karty
Identyfikacyjnej oraz potwierdzenia dokonania transakcji poprzez wprowadzenie numeru PIN karty
do czytnika (w przypadku elektronicznej akceptacji Paliwowej Karty Identyfikacyjnej). Każda
transakcja dokonana przez Zamawiającego potwierdzona zostanie przez Wykonawcę wydaniem
„kwitu WZ” lub „potwierdzenia transakcji”.
2. Wykonawca ma obowiązek zbadać zgodność numeru rejestracyjnego wytłoczonego na Paliwowej
Karcie Identyfikacyjnej z numerem rejestracyjnym tankującego pojazdu, którym porusza się
Kierowca i odmówić spełnienia świadczenia w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodności.
3. Wykonawca nie jest zobowiązany do przeprowadzania innych czynności zmierzających do
weryfikacji Kierowcy.

§6
1. Zamawiający będzie odpowiedzialny za bezpieczne przechowywanie wszystkich wydanych mu
Paliwowych Kart Identyfikacyjnych i za korzystanie z nich w sposób zgodny z postanowieniami
Umowy.
2. W przypadku utraty, kradzieży lub zniszczenia Paliwowej Karty Identyfikacyjnej, Zamawiający
niezwłocznie powiadomi Wykonawcę o zaistniałym fakcie na faks o numerze ___________________
lub pocztą elektroniczną na adres e-mail:________________
Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania samodzielnej blokady kart przez kontakt z
Wykonawcą pod nr. telefonu:
.
3. Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty za Paliwa nabyte przy wykorzystaniu Paliwowej Karty
Identyfikacyjnej, która zostanie skradziona, zniszczona lub w inny sposób utracona, o ile takie
nabycie nastąpiło w okresie pomiędzy wydaniem danej Paliwowej Karty Identyfikacyjnej
Zamawiającemu, a momentem zawiadomienia Wykonawcy o zdarzeniu bądź zablokowania karty
przez Zamawiającego.
4. Po pisemnym zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 2, Zamawiający na swoje żądanie, otrzyma
bezpłatnie Paliwową Kartę Identyfikacyjną zamienną (oznaczoną w taki sam sposób, jak Paliwowa
Karta Identyfikacyjna skradziona, zniszczona lub w inny sposób utracona) opatrzoną jednak nowym
numerem karty i nowym numerem PIN.
5. W przypadku odzyskania Paliwowej Karty Identyfikacyjnej zgłoszonej wcześniej do Wykonawcy jako
skradziona lub utracona, Zamawiający zobowiązany będzie do natychmiastowego przecięcia jej na
pół i przesłania na adres Wykonawcy wskazany w Umowie. Zamawiający nie będzie wykorzystywał
zastrzeżonej, a następnie odzyskanej Paliwowej Karty Identyfikacyjnej dla celów objętych Umową.
6. Zamawiający zobowiązany będzie do dostarczenia Wykonawcy wszystkich posiadanych przez siebie
informacji dotyczących okoliczności utraty, kradzieży, zniszczenia lub nienależytego wykorzystania
Paliwowej Karty Identyfikacyjnej, zaś Wykonawca będzie uprawniony do ujawnienia tych informacji
właściwym, uprawnionym do tego organom lub osobom.

§7
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1. Sprzedaż paliw dokonywana na rzecz Zamawiającego realizowana na podstawie Paliwowych Kart
Identyfikacyjnych, będzie fakturowana przez Wykonawcę okresowo w oparciu o ceny wskazane w
„kwicie WZ” lub „potwierdzeniu transakcji” z kasy rejestrującej pomniejszone o zaoferowany przez
Wykonawcę rabat, o którym mowa w ust. 3. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć każdorazowo
do faktury VAT wykaz obejmujący ilości wydanych paliw oraz usług dodatkowych w podziale na
poszczególne Paliwowe Karty Identyfikacyjne.
2. Cena brutto podana w „kwicie WZ” lub „potwierdzeniu transakcji” z kasy rejestrującej będzie
tożsama z ceną brutto wyświetlaną na dystrybutorze w chwili dokonywania zakupu Paliw oraz na
kasie fiskalnej z tytułu nabycia usług dodatkowych przez Zamawiającego.
3. Faktury wystawiane na rzecz Zamawiającego opiewać będą na cenę brutto wskazaną w ust. 1 i 2
pomniejszoną o kwotę zaoferowanego przez Wykonawcę rabatu dla paliw w wysokości ……….. % od
ceny brutto.
4. Wykonawca będzie wystawiał Zamawiającemu zbiorcze faktury VAT dwa razy w miesiącu (w połowie
miesiąca za okres od 1 do 15 danego miesiąca i na koniec miesiąca, za okres od 16, do końca danego
miesiąca) opiewające na kwoty stanowiące sumę wartości nabytych paliw i usług dodatkowych w
okresie, za który wystawiana jest faktura.
5. Fakturę należy wystawić na Miasto Stołeczne Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP
525-22-48-481, natomiast odbiorcą faktury i płatnikiem będą Lasy Miejskie - Warszawa, ul. Korkowa
170A, 04-549 Warszawa.
6. Zamawiający oświadcza iż posiada status dużego przedsiębiorcy.

§8
1. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu załącznik elektroniczny do faktury VAT zawierający zbiorcze
zestawienia zrealizowanych transakcji oraz zbiór danych: datę i godzinę transakcji, adres Stacji, na
której została przeprowadzona operacja tankowania, nr rejestracyjny pojazdu, nr karty
Zamawiającego, ilość paliwa zatankowanego do danego pojazdu, rodzaj Paliwa, stan licznika
pojazdu, wartość brutto zatankowanego paliwa, wartość usług dodatkowych.
2. Płatności będą realizowane przez Zamawiającego w ciągu 21 dni od daty wpływu do Zamawiającego
prawidłowo wystawionej faktury na poniżej podany numer rachunku bankowego Wykonawcy:
nr rachunku ……………………………………………………………… .
Szczegółowe terminy i zasady płatności zostały określone w Opisie przedmiotu zamówienia.
3. Za termin zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
4. Zamawiający oświadcza, że dokona płatności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności,
na co Wykonawca wyraża zgodę.
5. Wykonawca oświadcza, że wskazany na fakturze rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym
służącym wyłącznie dla celów rozliczeń z tytułu prowadzonej przez niego działalności gospodarczej
(*dot. osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą).
6. Wykonawca nie może dokonać cesji żadnych praw i roszczeń lub przeniesienia obowiązków
wynikających z umowy na rzecz osoby trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

§9
1. Zamawiający ma prawo do zakupu w okresie obowiązywania umowy paliwa w ilości określonej w § 2
ust. 1 lub mniejszej, stosownie do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego oraz w granicach kwot
przeznaczonych na finansowanie zamówienia. W przypadku niewykorzystania w okresie
obowiązywania Umowy w/w ilości Paliw Zamawiający ma prawo do rezygnacji z dalszych zakupów

21

Zakupu paliw płynnych a także usług dodatkowych realizowanych drogą transakcji bezgotówkowych, za pomocą Paliwowych Kart
Identyfikacyjnych (LM-W.ZP.260.27.2020)

paliwa, bez jakichkolwiek konsekwencji finansowych i odszkodowań na rzecz Wykonawcy. W
przypadku wyczerpania środków przeznaczonych na finansowanie zamówienia przed terminem
Zakończenia Umowy Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę o tym fakcie, co będzie
równoznaczne z wygaśnięciem Umowy.
2. Ilości paliw ustalone są szacunkowo a Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamiennego
wykorzystania ilości poszczególnych rodzajów paliw w ramach łącznej kwoty przeznaczonej na
finansowanie zamówienia.
3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi państwa lub bezpieczeństwu
publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia
wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku, Wykonawca może żądać wyłącznie
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
4. Paliwowe Karty Identyfikacyjne pozostają przez cały czas własnością Wykonawcy.
5. Na pisemne żądanie Zamawiającego, przesłane na adres Wykonawcy, poszczególne lub wszystkie
Paliwowe Karty Identyfikacyjne mogą zostać wycofane. W takim przypadku Zamawiający będzie
zobowiązany zwrócić wycofane karty (przecięte w poprzek na pół) do Wykonawcy w najkrótszym
możliwym terminie. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu nowe karty w najkrótszym możliwym
terminie nie dłużej niż 5 dni roboczych.
6. Niezwłocznie po wygaśnięciu Umowy dokonanym w okolicznościach przewidzianych
w ust. 1 zdanie ostatnie, Zamawiający przetnie (w poprzek na pół) i zwróci Wykonawcy (pocztą
poleconą lub osobiście) wszystkie dostarczone mu Paliwowe Karty Identyfikacyjne. Zamawiający
będzie ponosił odpowiedzialność za dokonanie płatności z tytułu zakupu paliw nabytych przy użyciu
Paliwowych Kart Identyfikacyjnych do chwili ich zwrotu Wykonawcy.

§ 10
1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość sprzedawanych produktów, a także za ich
zgodność z obowiązującymi przy obrocie nimi normami i przepisami.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za uszkodzenia pojazdu wskutek złej jakości
paliwa stwierdzone przez wykonawcę wykonującego na zlecenie Zamawiającego usługi w zakresie
napraw, remontów, przeglądów okresowych i gwarancyjnych samochodów służbowych - w
wysokości 8.000 zł za każdy stwierdzony przypadek. W przypadku co najmniej dwukrotnego
wystąpienia uszkodzenia, o którym mowa w zdaniu pierwszym Zamawiający może rozwiązać umowę
w trybie natychmiastowym.
3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego naliczonych przez Zamawiającego kar
umownych z płatności wynagrodzenia należnego Wykonawcy, chociażby wierzytelność
Zamawiającego o zapłatę kary umownej nie była jeszcze wymagalna (potrącenie umowne). Przed
dokonaniem potrącenia Zamawiający zawiadomi pisemnie Wykonawcę o wysokości i podstawie
naliczonych kar umownych oraz prześle notę księgową.
4. Zapłata kar umownych nie ogranicza i nie wyłącza odpowiedzialności odszkodowawczej Wykonawcy.
5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody poniesione przez Zamawiającego będące
następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę lub osoby
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działające w jego imieniu o ile szkody te nie będą zawinione przez Zamawiającego lub nie były
spowodowane zdarzeniem o charakterze siły wyższej.

§ 11
1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu
pod rygorem nieważności.
2.

W sprawach nienormowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy powszechnie
obowiązującego prawa polskiego, w tym ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisy
Kodeksu cywilnego.

3.

Spory mogące wynikać z realizacji niniejszej Umowy będą rozstrzygnięte przez sąd właściwy dla
siedziby Zamawiającego.

4.

Telefony do kontaktów:
Ze strony Wykonawcy –
Ze strony Zamawiającego – Jerzy Ciechanowski tel. 506-395-519

§ 12
Umowa zostaje zawarta z datą wskazaną na wstępie i obowiązuje od dnia 01 stycznia 2021 r. do dnia 31
grudnia 2022 r.

§ 13
Zamawiający oświadcza, że wykonanie umowy nie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych,
których Administratorem jest Prezydent m. st. Warszawy oraz dostępem do sieci informatycznych
Urzędu m. st. Warszawy lub Lasów Miejskich – Warszawa

§ 14
Załącznikami niniejszej Umowy są:
1) oferta wraz z załącznikami;
2) Opis przedmiotu zamówienia;
3) pismo powiadamiające o wyborze Wykonawcy.

§ 15
Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach - 2 pozostają u Zamawiającego,
1 otrzymuje Wykonawca.

Wykonawca

Zamawiający
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Załącznik nr 3 do SIWZ

(pieczęć adresowa Wykonawcy)

.................................., dn. ........................

Pełna nazwa firmy:
................................................................................................................
Adres firmy: ...........................................................................................
(kod, miasto, ulica, numer domu)
Województwo i powiat: .........................................................................
Nr tel. .....................................................................................................
Nr fax. ....................................................................................................
Adres e – mail ........................................................................................
Strona www. ..........................................................................................
NIP: ........................................................................................................
REGON: .................................................................................................
Nazwa banku i nr oddziału .....................................................................
Nr rachunku bankowego (26 cyfrowy w standardzie NRB):
.................................................................................................................
Czy Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem, bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem TAK/NIE* (*należy wskazać właściwe)

OFERTA NA: Zakupu paliw płynnych a także usług dodatkowych realizowanych drogą transakcji
bezgotówkowych, za pomocą Paliwowych Kart Identyfikacyjnych

Do:
Lasy Miejskie – Warszawa,
ul. Korkowa 170A, 04-549 Warszawa
z dopiskiem „oferta LM-W.ZP.25.2020”

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym, składamy ofertę na wykonanie przedmiotu
zamówienia określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
1.

OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:
netto: ____________ zł słownie: ___________________________________________ zł
podatek VAT _______ % ____________ zł
brutto: ___________ zł słownie: ___________________________________________ zł
W cenie zawarto wszystkie koszty związane z pełnym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu
zamówienia.
• Kwota zwiera kwotę 5 000 zł na usługi dodatkowe

2.

Deklarujemy udzielenie rabatu w wysokości: ………….

3.

Oświadczamy, że na terenie Warszawy posiadamy ………… stacji.

4.

Posiadamy 2 stacje w promieniu 7 km od siedziby Zamawiającego.
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Lp.

5.

Stacja paliw (adres)

Godziny otwarcia

OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i uznajemy
się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.

Stosownie do art. 91 ust. 3a ustawy Pzp, oświadczamy, że wybór naszej oferty
□ nie będzie * prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr
177, poz. 1054, z późn. zm.)
□ będzie * prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr
177, poz. 1054, z późn. zm.),
jednocześnie wskazujemy:
nazwy (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego
powstania
…………………………………………………………………….….………….
……………………………………………………………………………………
wraz z określeniem ich wartości bez kwoty podatku…………………………………….
* Należy zaznaczyć powyżej właściwe pole i ewentualnie wskazać wymagane informacje (należy
zapoznać się z w/w ustawą o podatku od towarów i usług, a w szczególności z załącznikiem nr 11 do
ustawy; obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego nie będzie w przypadku, gdy obowiązek
rozliczenia podatku VAT będzie po stronie Wykonawcy).

6. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania przedmiotu zamówienia w terminach określonych w
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zgodnie z pkt 5 powyżej.
7. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.
8. ZASTRZEGAMY, że tajemnicę przedsiębiorstwa będą stanowić następujące dokumenty:
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
9. UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, tj. przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
10. OŚWIADCZAMY, że zamówienie wykonamy sami*/ część zamówienia zlecimy podwykonawcom*.
Podwykonawcom zamierzamy powierzyć określoną część (zakres) prac, tj.:
Firma (nazwa) Podwykonawcy

Zakres prac wykonywanych przez Podwykonawcę

11. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do
zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
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12. OŚWIADCZAMY, że jesteśmy małym/średnim przedsiębiorcą/nie dotyczy*.
*niepotrzebne skreślić

13. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy
adres:
____________________________________________________________________________________
nr fax ___________________
nr tel. ___________________
e-mail ___________________
14. OFERTĘ niniejszą składamy na _______ stronach.
OŚWIADCZENIE WYMAGANE OD WYKONAWCY W ZAKRESIE WYPEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW W
ZAKRESIE OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH PRZEWIDZIANYCH W ART. 13 LUB ART. 14 RODO
Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 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) „RODO” wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub
pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym
postępowaniu.*
*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).

______________________dnia _______roku
________________________________
(podpis Wykonawcy/Wykonawców
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Załącznik nr 3a. Formularz cenowy
Formularz Cenowy: Załącznik nr 1 do oferty
Formularz cenowy
Oświadczamy, że w dniach 01.09.2020 r. - 15.10.2020 r. średnie arytmetyczne ceny poszczególnych rodzajów paliw
ze wszystkich naszych stacji paliw na terenie Warszawy przedstawiały się następująco*:

L.p.

Średnia arytmetyczna cena
jedn.
brutto PLN

Jedn. miary

Rodzaj paliwa

1.

Benzyna bezołowiowa (liczba oktanowa 95)

1 litr

2.

Olej napędowy

1 litr

3.

Duplikat karty Identyfikacyjnej

4

Zakup olejów silnikowych, płynów
eksploatacyjnych, asortymentu dostępnego na
stacji

1 szt.
5 000,00

Dla celów oceny ofert przedstawiamy oszacowanie kosztów zakupu dwóch rodzajów paliw dokonane w oparciu o
ceny podane w tabeli powyżej (wszystkie ceny brutto) przy uwzględnieniu poniżej wskazanych ilości oraz
proponowanego rabatu.

Lp.

Rodzaj paliwa

Ilość w
litrach

1

2

1.

Benzyna bezołowiowa
(liczba oktanowa 95 )

2.000

2.

Olej napędowy

40.000

3

Duplikat karty
flotowskiej

4 szt.

4

Zakup olejów
silnikowych, płynów
eksploatacyjnych,
asortymentu
dostępnego na stacji

Rabat

Cena jednostkowa
brutto
PLN

Łączna cena
brutto
PLN
(poz. 2 x poz. 3)

%

Kwota rabatu
brutto PLN
(poz.4 x poz. 5)

3

4

5

6

Łączna cena brutto
po odliczeniu
rabatu brutto PLN
(poz. 4 - poz. 6)
7

5 000,00

RAZEM:

Rabat procentowy z rubryki 5 tabeli powyżej w wysokości …………% będzie stosowany przy sprzedaży paliw
w okresie od dnia 01 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. objętym umową.

…………………………………. dnia ………………… r.

………………………………………………………………

(podpis i pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)
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Załącznik nr 3b. Wykaz stacji paliw (składany na żądanie Zamawiającego)

Załącznik nr 2 do oferty

Wykaz Stacji Paliw

Lp.

Stacja paliw (adres)

Godziny otwarcia

__________________ dnia __________r.

_______________________________
(podpis Wykonawcy/Wykonawców)
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Załącznik nr 4 do SIWZ
......................................., dn. ..........................

(pieczęć adresowa Wykonawcy)

Oświadczenie o przynależności
albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
Składając ofertę w postępowaniu na Zakupu paliw płynnych a także usług dodatkowych
realizowanych drogą transakcji bezgotówkowych, za pomocą Paliwowych Kart
Identyfikacyjnych prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego oświadczamy, że:
*) nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy
*) należymy 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.), o której mowa w art.
24 ust. 1 pkt 23 ustawy, w skład której wchodzą następujące podmioty:
Lp.
1.
2.

Nazwa

Adres

Niniejszym składam dokumenty / informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu:
…………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………..

*/ niepotrzebne skreślić

Podpis i pieczęć uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy ……………………………………
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Załącznik nr 5 do SIWZ
......................................., dn. ........................

(pieczęć adresowa Wykonawcy)

Oświadczenie Wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zakupu paliw płynnych a także

usług dodatkowych realizowanych drogą transakcji bezgotówkowych, za pomocą Paliwowych
Kart Identyfikacyjnych

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam,
w

że

spełniam

warunki

udziału

w

postępowaniu

określone

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

przez

zamawiającego

(wskazać dokument i właściwą jednostkę

redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu).

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

…………………………………………
(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez
zamawiającego w………………………………………………………...………..

(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną
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dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu),

polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

……………………………………………………………………….
..……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………..,

w

następującym zakresie: …………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres
dla wskazanego podmiotu).

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

…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam,

że

wszystkie

informacje

podane

w

powyższych

oświadczeniach

są

aktualne

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

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

…………………………………………
(podpis)
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Załącznik nr 6 do SIWZ
......................................., dn. ........................

(pieczęć adresowa Wykonawcy)
Oświadczenie Wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy,

DOTYCZĄCE BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na
pn.

potrzeby

postępowania

o

udzielenie

zamówienia

publicznego

Zakupu paliw płynnych a także usług dodatkowych realizowanych drogą transakcji

bezgotówkowych, za pomocą Paliwowych Kart Identyfikacyjnych oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1.

Oświadczam,

że

nie

podlegam

wykluczeniu

z

postępowania

na

podstawie

art. 24 ust 1 pkt 12-22 ustawy.

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

…………………………………………
(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art.
…………. ustawy

(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 ustawy).

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy podjąłem
następujące środki naprawcze: ………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..…………………...........…………………………………………………

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

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu,
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tj.: …………………………………………………………………….………………………
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od

postępowania o udzielenie zamówienia.

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

…………………………………………
(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do podmiotu/ podmiotów, na którego/ych zasoby powołuję się w
niniejszym postępowaniu podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy
mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 ustawy).

(podać

Jednocześnie

oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy zostały podjęte
następujące środki naprawcze: ………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..…………………...........…………………………………………………

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

…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam,

że

wszystkie

informacje

podane

w

powyższych

oświadczeniach

są

aktualne

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

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)
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Załącznik nr 7 do umowy
Klauzula informacyjna z art. 13 RODO
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:
1. Administratorem danych osobowych pracowników wykonawcy jest Dyrektor Lasów Miejskich –
Warszawa, ul. Korkowa 170A, 04-549 Warszawa;
2. Z inspektorem Danych Osobowych w Lasach Miejskich – Warszawa można się skontaktować pod
adresem email: iod@lasymiejskie.waw.pl;
3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO w celu zawarcia i
wykonania umowy.
4. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja w celu prowadzenia obowiązków kontrolnych zgodnie z przepisami prawa.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umowy oraz w celu archiwizacji przez
okres wynikający z jednolitego rzeczowego wykazu akt uzgodnionym z Archiwum Państwowym.
6. Obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio dotyczących pracowników firmy jest
dobrowolny, ale niezbędne do zawarcia i wykonania umowy.
7. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
8. Osoba wskazana w pkt. 1 posiada:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania 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, że
przetwarzanie danych osobowych dotyczących narusza przepisy RODO;
9. Nie przysługuje osobie wskazanej w pkt. 1:
- 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 danych osobowych jest art. 6 lit. b RODO.

…………………………………………………………………………

(podpis Wykonawcy)
*Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania w
celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw.
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