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S P E C Y F I K A C J A 

ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA 
 
 
Regionalne Centrum Krwiodawstwa   
i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu 
ul. Czerwonego Krzyża 5/9 
50-345 Wrocław 
www.rckik.wroclaw.pl 
centrum@rckik.wroclaw.pl 
fax 71 328 17 13 
 
zwane dalej „Zamawiającym” zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego  poniżej 144 000 EURO, na:  
,,Bezgotówkowy  zakup  paliwa  do  samochodów   służbowych w systemie kart  flotowych dla 
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we 
Wrocławiu przez okres 36 miesięcy” – nr sprawy 10/P/2019 
 
zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej 
dalej „SIWZ”. 
Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz.U. z 2018, poz. 1986 ze zm.) zwanej dalej „Ustawą” oraz w 
sprawach nieuregulowanych ustawą, przepisy ustawy – kodeks cywilny.  
 
Postępowania, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: 10/P/2019 
Wykonawcy we wszystkich kontaktach winni powoływać się na ten znak. 
 
Informacje na temat przetargu znajdują się na stronie www.rckik.wroclaw.pl 
Zamawiający nie  dopuszcza składania ofert częściowych.  
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 
 
I. PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA 
1. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia: 
1.1.  Przedmiotem zamówienia jest dostawa (wartości maksymalne): 
a/ ON w ilości  90 000 litrów 
b/ PB 95 w ilości   9 000 litrów 
przez okres 36 miesięcy od daty zawarcia umowy, w zorganizowanej sieci stacji  paliw Wykonawcy. 
1.2. Dostawa paliwa realizowana będzie sukcesywnie, w miarę pojawiających się potrzeb Zamawiającego, 
wynikających z odbywania wyjazdów służbowych, indywidualnie dla każdego samochodu, z wykorzystaniem 
kart flotowych umożliwiających dokonywanie transakcji bezgotówkowych. Wykonawca zobowiązany będzie 
dostarczać paliwo sukcesywnie przez okres 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy. 
1.3. Wykonawca przekaże Zamawiającemu 8 kart flotowych umożliwiających bezgotówkowy zakup paliwa w 
terminie 15 dni roboczych od momentu przekazania Wykonawcy poprawnie wypełnionego wniosku (5 kart 
imiennych, 3 karty dedykowane do pojazdu z numerem rejestracyjnym pojazdu). Karty muszą być 
zabezpieczone poufnym kodem identyfikacyjnym PIN. Użytkowanie kart paliwowych w trakcie trwania 
umowy będzie bezpłatne. 
1.4. Karty flotowe będą służyły do zakupu do kwoty 3 000 PLN dziennie -karta imienna, do kwoty 1000 PLN 
dziennie - karta dedykowana do pojazdu: paliw, akcesoriów samochodowych, akcesoriów związanych z 
eksploatacją samochodów, dodatku do paliwa adBlue, umożliwienia skorzystania z przejazdów autostradami. 
Każdorazowo po bezgotówkowym tankowaniu, posiadacz karty paliwowej powinien otrzymać dowód 
wydania (wydruk z terminala) potwierdzający dokonanie transakcji. 
1.5. Bezgotówkowy zakup paliwa musi umożliwiać prowadzenie ewidencji pobranego paliwa dla 
poszczególnych pojazdów z podaniem numeru rejestracyjnego, daty tankowania, miejsca tankowania, ilości 
pobranego paliwa, stanu licznika pojazdu za pomocą karty paliwowej posiadającej kod przypisany do 
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poszczególnego pojazdu. Wykonawca zapewni Zamawiającemu pełny bieżący monitoring tankowań na 
stronach internetowych Wykonawcy.  
1.6. Zamawiający dokonywać będzie zakupu paliw w stacjach paliwowych wykonawcy wybranego w toku 
postępowania, na obszarze całego kraju, zależnie od miejsca wystąpienia potrzeby uzupełnienia paliwa. 
Wykonawca zapewni możliwość tankowania pojazdów Zamawiającego na stacjach paliw przez 24h/dobę.  
a) w przypadku ewentualnej modernizacji lub wyłączenia ze sprzedaży danej stacji (znajdującej się w wykazie 
– w załączniku nr 6 do SIWZ), Zamawiający wyraża zgodę na dokonywanie transakcji na innej stacji paliw 
wykonawcy, położonej najbliżej stacji wyłączonej lub modernizowanej pod warunkiem, że wykonawca 
powiadomi pisemnie Zamawiającego w terminie nie krótszym niż 14 dni roboczych o ewentualnych zmianach 
w dostępie do danych stacji. 
1.7. Zamawiający będzie dokonywać zakupu paliwa i innego asortymentu do wyczerpania środków 
finansowych przewidzianych na ten cel, bez względu na określone przewidywane roczne zużycie paliwa. 
1.8. Dostarczane paliwo musi spełniać wymagania określone w ustawie o systemie monitorowania i 
kontrolowania jakości paliw (Dz.U. 2018 poz. 427)  oraz w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 
25.03.2010 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 247). 
1.9. Zakup mniejszej ilości paliwa niż wskazana ilość szacunkowa nie może być podstawą do roszczeń 
finansowych ze strony Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Podane 
ilości paliw są wielkościami szacunkowymi służącymi do kalkulacji ceny ofertowej. Ostateczna ilość 
zakupionego paliwa uzależniona będzie od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. 
1.10. Zamawiający zastrzega, że ilość kart paliwowych podanych przez Zamawiającego w czasie trwania 
umowy może ulec zmianie. Wykonawca wyda karty paliwowe dla nowych pracowników lub dla nowych 
pojazdów w terminie nie dłuższym niż 15 dni roboczych od momentu przekazania Wykonawcy poprawnie 
wypełnionego wniosku. 
1.11. W przypadku utraty karty paliwowej Zamawiający niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Wykonawcę, 
który powinien zablokować kartę. Zgłoszenie nastąpi w formie telefonicznej lub/i w formie pisemnej za 
pomocą faksu lub drogą elektroniczną. Zamawiający dopuszcza również możliwość samodzielnego 
blokowania kart za pośrednictwem konta internetowego. Po zgłoszeniu utraty Zamawiający nie będzie ponosił 
odpowiedzialności za sprzedaż paliw osobie nieuprawnionej  posługującej się utraconą kartą. Wykonawca 
zobowiązany jest do wydania nowej lub zastępczej karty w miejsce karty utraconej, w terminie nie dłuższym 
niż 7 dni kalendarzowych. 
1.12. Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży paliwa o jakości zgodnej z obowiązującymi w tym zakresie 
normami. W przypadku sprzedaży paliwa nieodpowiedniej jakości Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 
kwotę odpowiadającą udokumentowanym stratom poniesionym z tego tytułu po uprzednim uwzględnieniu 
przez Wykonawcę reklamacji złożonej przez Zamawiającego zgodnie z procedurą reklamacyjną obowiązującą 
u Wykonawcy. 
 
2. Przedmiot zamówienia wg CPV: 
09 13 21 00- 4 benzyna bezołowiowa 
09 13 41 00 -8 olej napędowy 
 
 
II. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:  
1. O udzielenie zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw do 
wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust.5 pkt. 1 
ustawy P.z.p. oraz potwierdzą spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych poniżej. 
 
2. Zamawiający określił warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 
2.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z 
odrębnych przepisów, na podst. art. 22 ust. 1b pkt 1 ustawy P. z. p, t. j. : 
2.1.1. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu , o którym mowa w pkt 2 ppkt 2.1. , jeżeli wykaże, 
że: 
a. posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu (sprzedaży) 
paliwami ciekłymi wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 
2.2. Zdolności technicznej lub zawodowej na podstawie art. 22 ust. 1b pkt 3 ustawy P. z. p, t. j.: 
2.1.1. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu , o którym mowa w pkt 2 ppkt 2.2., jeżeli wykaże, 
że: 
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a. dysponuje lub będzie dysponował na czas realizacji zamówienia 1 stacją paliw czynną całą dobę 
prowadzącą sprzedaż paliw do samochodów przy wykorzystaniu bezgotówkowych kart paliwowych w 
odległości nie większej niż 5 km od  siedziby Zamawiającego (Wrocław, ul. Czerwonego Krzyża 5/9) 
b. dysponuje lub będzie dysponował na czas realizacji zamówienia minimum 5 stacjami paliw czynnymi całą 
dobę prowadzącymi sprzedaż paliw do samochodów przy wykorzystaniu bezgotówkowych kart paliwowych w 
odległości nie większej niż 20 km od siedziby Zamawiającego (Wrocław, ul. Czerwonego Krzyża 5/9)  z czego 
co najmniej jedna musi posiadać stanowisko przystosowane do tankowania autobusu - Mobilnego Punktu 
Poboru Krwi o wysokości 4m i szerokości 2,5m.  
c. dysponuje lub będzie dysponował na czas realizacji zamówienia minimum po 1 stacji paliw  czynnych całą 
dobę prowadzących  sprzedaż paliw do samochodów przy wykorzystaniu bezgotówkowych kart paliwowych w 
każdym z miast lub w promieniu 20 km, w którym Zamawiający posiada terenowy oddział tj w Lubinie, 
Głogowie i  Legnicy. 
  
3. Opis sposobu dokonywania oceny niepodlegania wykluczeniu Wykonawcy w postępowaniu i 
spełnienia warunków udziału: 
 
3.1. Ocena braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania i spełnienie warunków 
udziału odbywa się dwuetapowo: 
 
3.1.1. I ETAP  
 
Wstępna ocena dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w  
oświadczeniu wyszczególnionych w rozdz. III. SIWZ w pkt A)1. Z treści w/w oświadczenia musi wynikać 
jednoznacznie, iż Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania. 
 
3.1.2. II ETAP 
 
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, którego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do 
złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń  lub 
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy P. z. p. t. j.: 
- aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia 
Wykonawcy z postępowania oraz dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału wymienionych 
w rozdz. III SIWZ:  w pkt A) 2. 
 
4. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 
ust. 5 ustawy P.z.p., przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do 
tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy P.z.p. Wraz ze złożeniem 
oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do 
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (patrz rozdz. III SIWZ, pkt A)6) – załącznik 
nr 5 do SIWZ. 
 
 
III. WYKAZ OŚWIADCZEN  I  DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W 
CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE 
ZAMÓWIENIA ORAZ POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W 
POSTEPOWANIU. 
 
A)  na potwierdzenie wykazania braku podstaw wykluczenia oraz spełnieniu warunków z postępowania 
o udzielenie zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany złożyć niżej wymienione oświadczenia i 
dokumenty: 
 
Do oferty: 
1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz ust. 5 pkt 1 
ustawy P.z.p.  (załącznik nr 1 do SIWZ). Wykonawca musi dołączyć do oferty oryginał oświadczenia. 
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2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego. 
(załącznik nr 2 do SIWZ). Wykonawca musi dołączyć do oferty oryginał oświadczenia. 
Na wezwanie: 
 
3. Aktualny 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 P.Z.P.  
W przypadku wskazania przez wykonawcę w/w dokumentu, w formie elektronicznej pod określonymi 
adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera 
samodzielnie z tych baz danych wskazany przez Wykonawcę w/w dokument. 
4. Koncesja, zezwolenie, licencja 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; 
5. Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub narzędzi technicznych dostępnych wykonawcy w celu 
wykonywania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami tj.: 
wykaz stacji paliw, które będą pozostawały w dyspozycji wykonawcy na czas realizacji niniejszego 
zamówienia, czynnych całą dobę, prowadzących bezgotówkową sprzedaż paliw do samochodów przy 
wykorzystaniu kart paliwowych w zakresie opisanym w warunkach udziału (załącznik nr 6 do SWIZ). 
Inne: 
6. Informacja na temat przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 
Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 
ust. 5 (informacja z otwarcia ofert), przekazuje zamawiającemu oświadczenie (załącznik nr 5 do SIWZ) o 
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. 
Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą 
nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wykonawca musi 
przekazać  oryginał oświadczenia  (faksem lub e-mailem, a następnie pocztą). 
 
B)  Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
zamiast dokumentów, o których mowa w pkt A) powyżej, t. j.: 
1. w pkt A)3 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono 
upadłości. 
2. Dokumenty, o których mowa w pkt. B) 1 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.  
3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma 
osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt B)1, zastępuje się je 
dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób 
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed 
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce 
zamieszkania tej osoby.  
4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może 
zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych 
informacji dotyczących tego dokumentu. 
 
C) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia 
wobec nich podstaw wykluczenia: 
1. 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. 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. 
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3. Zamawiający ocenia, 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 bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, 
o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1. - Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w 
odniesieniu do tych podmiotów oświadczenia wymienionego w pkt A)1 oraz dokumentów A)3. 
4. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów, a podmiot ten będzie wykonywać 
czynności, co do których wymagana jest odpowiednio określona wyżej koncesja, Zamawiający żąda od 
Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentu z pkt A)4. 
5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada 
solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez 
zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie 
ponosi winy. 
 
D) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (spółka cywilna, konsorcjum) 
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (spółka cywilna, konsorcjum) - art. 23 
ust.1 ustawy P.z.p. W takim przypadku Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie 
umowy. 
2. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, oraz załączają 
do oferty - pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie z pkt A) 1 składa 
każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oddzielnie. Oświadczenia te potwierdzają brak 
podstaw wykluczenia poszczególnych Wykonawców na podst . art. 24, ust. 1 oraz art.24 ust.5 pkt 1 ustawy 
P.z.p. 
4. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zobowiązany jest złożyć 
samodzielnie – dokumenty i oświadczenia wymienione w rozdz. III pkt A)1,A)3 oraz wspólnie A)2, A)5. 
5. Wykonawca, który będzie wykonywać czynności, co do których wymagana jest odpowiednio określona 
wyżej koncesja Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia dokumentu z pkt A) 4. 
6. Oświadczenia z pkt A)1-A2) oraz A)6 składane są w oryginale. 
7. Wykonawcy, których oferta została wybrana, na żądanie Zamawiającego przedłożą przed zawarciem 
umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowę regulującą współpracę tych wykonawców.  
 
E) Pozostałe dokumenty  
1. Pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą nie jest 
osoba upoważniona na podstawie wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenia o prowadzeniu 
działalności gospodarczej. Wykonawca musi dołączyć do oferty oryginał pełnomocnictwa lub kopię 
pełnomocnictwa poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza lub mocodawcę. 
2. Wypełniony formularz oferty  (załącznik nr 3 do SIWZ)  
3. Zaakceptowany projekt umowy (załącznik nr 4 do SIWZ)   
 
F)  Pozostałe informacje 
1.  Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych oświadczeń lub/i dokumentów o którym mowa w art. 25a ust. 1, 
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub innych 
dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, 
zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, 
uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo 
ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu 
albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 
2. Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, 
zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta 
wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 
3. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących 
oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1. 
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W/w dokumenty  mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za 
zgodność  z oryginałem przez Wykonawcę (oprócz dokumentów, które zaznaczono, że musza być w 
formie oryginału).   
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz tłumaczeniem na język polski, 
poświadczonym przez Wykonawcę.  
 
IV. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO                                         
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE 
WSKAZANIE OSÓB URPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 
 
1. W całym postępowaniu o zamówienie publiczne obowiązuje forma pisemna.  
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane faksem lub e-mailem uważa się za 
złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie 
potwierdzona pisemnie z zachowaniem stosownych terminów. 
3. Jeżeli Zamawiający i Wykonawcy przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 
faksem, każda ze stron na żądanie drugiej – niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Zamawiający 
dopuszcza  formę elektroniczną. 
4. Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: 10/P/2019 
Wykonawcy we wszystkich kontaktach winni powoływać się na ten znak. 
5. Wykonawcy mogą się  zwrócić do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.  Zamawiający zobowiązuje 
się do niezwłocznego udzielenia wyjaśnień, jednak nie później niż: na 2 dni przed upływem terminu składania 
ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do 
końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 
6. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 
5  lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez 
rozpoznania. 
7.  Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w 
pkt. 
8. Zamawiający prześle jednocześnie treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim Wykonawcom, którym 
doręczono SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz umieści je na stronie internetowej 
www.rckik.wroclaw.pl 
9. Zgodnie z postanowieniami art. 38 ust. 4 Ustawy, w uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed 
upływem terminu do składania ofert zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonaną 
zmianę SIWZ umieszcza ją na stronie internetowej www.rckik.wroclaw.pl. 
10. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest 
niezbędny czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i  
informuje o tym Wykonawców, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz 
umieszcza ją na stronie internetowej www.rckik.wroclaw.pl 
11. Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do kontaktów z wykonawcami są:  
a) w sprawach merytorycznych: koordynator ds. administracyjnych  - Marcin Kubera  ––  faks: 71 / 328 17 13, 
b) w sprawach formalnych:  –  z-ca kierownika działu zamówień publicznych i zaopatrzenia – Marta 
Skoczylas-Płonka faks - 71/328 17 13. 
 
V. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 
 
1. SIWZ wraz z załącznikami zamieszczona jest na stronie internetowej www.rckik.wroclaw.pl  
2. Wymagania i zalecenia ogólne: 

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
- ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, 
- wymaga się, by oferta była przygotowana zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ w formie 

zapewniającej pełną czytelność jej treści, złożoną tak, aby uniemożliwić jej zdekompletowanie (np. 
spięta, zszyta),  

- oferta powinna być napisana w języku polskim, na komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką 
oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania 
zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty , 

- w przypadku, gdy oferta podpisana jest przez pełnomocnika, do oferty należy dołączyć 
pełnomocnictwo, 
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- wszystkie strony/kartki oferty i dokumentów składanych wraz z ofertą, winny być ponumerowane, a 
w treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron/kartek na którą składa się oferta 
wraz z załącznikami, 

-  wymaga się, by oferta była dostarczona w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jej 
zawartości bez uszkodzenia tego opakowania, opatrzona informacją o adresacie, numerem sprawy, 
firmie (nazwie) oraz adresie Wykonawcy, tzn. oferta powinna posiadać oznaczenie: 

 
,,Bezgotówkowy  zakup  paliwa  do  samochodów   służbowych w systemie kart  flotowych dla Regionalnego 
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu przez okres 
36 miesięcy” – nr sprawy 10/P/2019 
  
dostarczyć do dnia  26-04-2019 do godz. 11:00. / termin składania ofert 
nie otwierać przed dniem  26-04-2019 do  godz. 12:00/ termin otwarcia ofert 
 
3. Wszystkie strony oferty winny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę. 
4. Wymaga się, aby wszelkie poprawki były dokonane w sposób czytelny i dodatkowo opatrzone datą 

dokonania poprawki oraz parafą osoby podpisującej ofertę. 
5. Wymaga się, by oferta cenowa była wyrażona w PLN. 
6. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 
7.   Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. 
8.   Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  
 
VI. WADIUM 
 
1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 

8 000 PLN (słownie: osiem tysięcy 00 /100 PLN) 
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:   
 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 2000r.o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.  
Wadium w formie pieniężnej należy wnieść na rachunek bankowy Zamawiającego: 
Bank Gospodarstwa Krajowego – Oddział we Wrocławiu, konto nr: 45 1130 1033 0018 8001 5520 0002 
Wadium wnoszone w formie poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub 
poręczeniach udzielanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, należy złożyć w formie 
oryginału w sekretariacie Zamawiającego w pok. nr S.3.07. Nie należy załączać oryginału przelewu 
wadium w pieniądzu do oferty.  
3.Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. 
Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta.  
Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną 
pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowo, 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 ust. 5 
ustawy Prawo zamówień publicznych.  
4.Wadium może być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do  26-04-2019 do 
godz. 11:00 
5.Wadium wniesione w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym wyżej terminie znajdzie się na 
rachunku bankowym Zamawiającego 
6.Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium w pieniądzu lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą 
wadium (wzór załącznik nr 5) lub który wniesie wadium w sposób nieprawidłowy, zostanie odrzucona na 
podst. art. 89 ust. 1 pkt7b ustawy P.z.p.  
7.Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej 
lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 
najkorzystniejsza  zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pz.p. 
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8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium 
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.  
9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem 
terminu składania ofert. 
10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na 
podstawie pkt 8, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako 
najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 
11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o 
którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub 
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa 
w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 
pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 
12.Wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana, zostanie zatrzymane wraz z odsetkami w przypadku, 
gdy Wykonawca: 

a) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych ofercie, 
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli dotyczy); 
c) zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

Zamawiający informuje, iż nie posiada umowy z bankiem prowadzącym rachunek w zakresie potwierdzania 
podpisów i  przekazywania wniosków z tytułu wadium. 
Dokumenty wadialne zawierające warunek: przekazania żądania wypłaty za pośrednictwem banku prowadzącego 
rachunek Zamawiającego, jako Beneficjenta gwarancji, który miałby potwierdzić, że podpisy złożone na żądaniu 
wypłaty należą do  osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Zamawiającego, jako 
Beneficjenta gwarancji - nie będą akceptowane przez Zamawiającego.   
 
VII. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
 
Zamawiający nie wymaga wniesienia  zabezpieczenia należytego wykonania umowy na pokrycie roszczeń z 
tytułu niewykonania lub niewłaściwego wykonania umowy. 
 
VIII. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT 
 
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – w sekretariacie, pokój S307A, ul. Czerwonego Krzyża  
5/9, 50-345 we Wrocławiu do dnia 26-04-2019 do godz. 11:00 lub przesłać na adres Zamawiającego do 
wyznaczonego terminu. 
2. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to 
przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy 
pisemnej. 
3. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób 
co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta należy opatrzyć napisem: 
ZMIANA. 
4. Powiadomienie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam 
 sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym przekazywane jest to powiadomienie  
 powinno być opatrzone napisem: WYCOFANIE. 
5. Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania. 
 
IX. TERMIN  OTWARCIA  OFERT 
 
0. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26-04-2019 o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego w pok.S.406.  
 2.  Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. Przed rozpoczęciem otwarcia ofert 
prosimy o zarejestrowanie przybycia przedstawiciela firmy w sekretariacie pok. S3.07A 
 3. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące 
ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach oraz 
kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
4. Informacje o których mowa w pkt. 3 Zamawiający zamieszcza niezwłocznie po otwarciu ofert na swojej 
stronie internetowej tj. www.rckik.wroclaw.pl 
 
X. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY. 
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1. Cenę oferty, należy podać w obowiązujących jednostkach pieniężnych, tj. w pełnych złotych i 
zaokrąglonych zgodnie z zasadami matematycznymi groszach (z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku). Definicję ceny dla potrzeb zamówień publicznych zastosowano z ustawy z dnia 9 maja 2014,  o 
informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. j. t. z  2014 r., poz.915 - art. 3 ust.1i ust.2) oraz ustawy z dnia 
7 lipca 1994 o denominacji złotego  (D.U. z 1994 r, Nr 84, poz.386, ze zm. - art. 1 ust.2). Sposób zaokrąglenia 
został określony w art. 106 e, ust. 11  ustawy z dnia 11 marca 2004 r.,  o podatku od towarów i usług  (Dz. U. 
j.t. - z 2011 r., nr 177, poz. 1054 ze zm.) 
2. Do oceny będzie brana pod uwagę wartość ogólna oferty – brutto. Cena oferty powinna być podana w 
złotych polskich cyfrowo i słownie. Cena oferty  zostanie wprowadzona do umowy. Do sprawdzenia 
poprawności wpisanej ceny, Zamawiający użyje Microsoft Excel. 
3. W celu dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej, z uwagi na częste zmiany cen paliw i brak możliwości 
ustalenia stałej ceny, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca określił cenę oferty w oparciu o uśrednioną cenę 
jednostkową sprzedawanego przez Wykonawcę paliwa, tj. etyliny Pb95, oleju napędowego w okresie  marzec 
2019 ze stacji paliw wskazanej przez Wykonawcę w Wykazie stacji paliw spełniającej warunek lokalizacji w 
odległości nie większej niż 5 kilometrów licząc od siedziby Zamawiającego, podał cenę oferty zgodnie z 
Formularzem ofertowym  stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ.  
4. Uśredniona cena jednostkowa oleju napędowego, etyliny Pb 95 stanowiąca podstawę do określenia ceny 
oferty zawiera w szczególności: akcyzę, VAT, marżę, opłatę paliwową oraz inne koszty. 
5. Sposób obliczenia ceny: Cena ofertowa = (średnia cena brutto za litr Pb 95 z okresu obliczeniowego- 
marzec 2019 r. ze stacji paliw wskazanej przez Wykonawcę w Wykazie stacji paliw spełniającej warunek 
lokalizacji w odległości nie większej niż 5 kilometrów licząc od siedziby Zamawiającego) x 9 000 litrów + 
(średnia cena brutto za litr ON z okresu obliczeniowego- marzec 2019 r. ze stacji paliw wskazanej przez 
Wykonawcę w Wykazie stacji paliw spełniająca warunek lokalizacji w odległości nie większej niż 5 
kilometrów licząc od siedziby Zamawiającego) x  90 000 litrów + wartość brutto za wydanie 8 kart flotowych. 
6. Wynagrodzenie Wykonawcy stanowić będzie wynik iloczynu faktycznie zakupionego paliwa (Pb 95 i ON) 
przez Zamawiającego oraz cen z dnia zakupu z uwzględnieniem udzielonych  rabatów w okresie 
obowiązywania umowy. 
 
  
XI. KRYTERIA OCENY OFERT. 
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: 
 
L.P. Kryterium /K/ Ranga /R/ % 
1. Oferowana cena 50 
2. Wysokość udzielonego rabatu 50 
 RAZEM 100 
 
  ad 1.  Oferowana cena przedmiotu zamówienia. 
 
Wartość punktową kryterium „oferowana cena” wylicza się wg wzoru: 
 
                                                                        cena minimalna 
 liczba punktów pomocniczych przyznanych Wykonawcy za cenę brutto =  -------------------------- X R% X 100 
                                                                                                                   cena oferowana 
 
Za kryterium „oferowana cena” Zamawiający przyzna ofercie przy randze (R) 50%  maksymalnie 50 pkt. 
Maksymalną ilość punktów za kryterium ad. 1. Zamawiający przyzna ofercie z najniższą ceną.  
Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie mniej punktów. 
 
ad 2. Wysokość udzielonego rabatu 
 
Wartość punktową kryterium „wysokość udzielonego rabatu” zostanie przyznana na podstawie 
informacji podanej przez Wykonawcę w złożonej ofercie w przedmiotowym postępowaniu    patrz 
formularz ofertowy  - załącznik nr 3 do SIWZ – pkt 4a i 4b 
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Za kryterium „wysokość udzielonego rabatu”  Zamawiający przyzna ofercie przy randze (R) 50%  50 pkt 
według następującego podziału: 
Wysokość udzielonego rabatu od ceny brutto za 1 litr: 

a. benzyny bezołowiowej – waga  10 pkt 
b. oleju napędowego         – waga 40 pkt  

 
Wykonawca w formularzu ofertowym patrz formularz ofertowy  - załącznik nr 3 do SIWZ – pkt 4a   podaje 
wyrażony w procentach rabat od ceny brutto za 1 litr benzyny bezołowiowej Pb 95 obowiązującej w dniu 
zakupu na stacji paliw. Oferta z najwyższym rabatem na dostawę 1 litra benzyny bezołowiowej otrzyma 
maksymalną ilość punktów dla kryterium 2a – ogółem 10 pkt. 
Pozostałe oferty zostaną ocenione wg wzoru: 
Liczba punktów pomocniczych w kryterium rabat 2a (benzyna bezołowiowa)= R oferty badanej / Rmaksymalny   x  
10 
Rmaksymalny -  najwyższy udzielony rabat 
Roferty badanej– rabat oferty badanej  
Wykonawca w formularzu ofertowym patrz formularz ofertowy  - załącznik nr 3 do SIWZ – pkt 4b podaje 
wyrażony w procentach rabat od ceny brutto za 1 litr oleju napędowego obowiązującej w dniu zakupu na stacji 
paliw. Oferta z najwyższym rabatem na dostawę 1 litru oleju napędowego otrzyma maksymalną ilość punktów 
dla kryterium 2b – ogółem 40 pkt. 
Pozostałe oferty zostaną ocenione wg wzoru: 
Liczba punktów pomocniczych w kryterium rabat  - 2b (olej napędowy) = R oferty badanej / R maksymalny   x  40 
KrabatON – kryterium rabat - olej napędowy 
Rmax  -  najwyższy udzielony rabat 
Rofb – rabat oferty badanej  
 
 
Ocenę punktową oferty stanowi suma uzyskanych punktów za poszczególne kryteria oceny ofert. tj. 
ad.1+ ad.2 
 
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwięcej punktów obliczonych w oparciu o 
ustalone kryteria i przyjętą metodę oceny ofert. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na 
to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający 
spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, 
Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez 
Zamawiającego ofert dodatkowych. 
 
 
XII. ROZLICZENIA FINANSOWE 
1. Rozliczenia finansowe pomiędzy Zamawiającym a wybranym Wykonawcą prowadzone będą w PLN. 
2.  Faktury za transakcje dokonane będą wystawiane 2 razy w miesiącu. Ustala się następujące okresy 
rozliczeniowe dla Transakcji Bezgotówkowych: od l do 15 dnia miesiąca i od 16 dnia miesiąca do ostatniego 
dnia miesiąca. Wykonawca będzie wystawiał faktury po zakończeniu danego okresu rozliczeniowego. Za datę 
sprzedaży uznaje się ostatni dzień danego okresu rozliczeniowego. Wykonawca powinien prowadzić 
ewidencje pobranego paliwa i przekazywać Zamawiającemu w formie załącznika do faktury lub załącznika 
przesłanego na adres mailowy Zamawiającego.  
3. Ewidencja powinna zawierać: 
a. ilość oraz wartość zatankowanego paliwa przed upustem i po upuście 
b. miejsce zakupu paliwa (numer i miejscowość), 
c. datę, miejsce, godzinę tankowania, 
d. numer rejestracyjny pojazdu, 
e. rodzaj zakupionego paliwa, 
f. numer karty, którą dokonano transakcji, 
4. Płatność nastąpi przelewem w ciągu 21 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. 
5. Jako datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
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XIII. JAWNOŚĆ POSTĘPOWANIA 
 
1. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 Ustawy oferty składane w postępowaniu o zamówienie 
publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z  wyjątkiem informacji stanowiących 
tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, 
nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane oraz wykazał, iż 
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (art. 8 ust.3 ustawy P.z.p.).  
1.1.Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.,  o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji  ( j. t. – Dz. U. z 2018 r., poz. 419) rozumie się, informacje techniczne, 
technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które 
jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle 
zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do 
korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w 
celu utrzymania ich w poufności,  tzn. jeśli Wykonawca składając ofertę, nie później niż w terminie składania 
ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa. 
2. Stosowne zastrzeżenie wraz z wykazaniem w trybie art. 8 ust. 3 ustawy P. z. p., że zastrzeżone informacje 
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca winien złożyć w ofercie złożonej w przedmiotowym 
postępowaniu, nie później niż w terminie składania ofert. W przeciwnym razie brak takiego wykazania w 
trybie j. w. spowoduje, że Zamawiający uzna całą zawartość danej oferty jako jawną z całymi 
konsekwencjami tego działania. W razie wniosku o udostępnienie  taka oferta będzie w całości ujawniona.   
3. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę 
złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa” lub spięte (zszyte) 
oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. 
4. Wykonawca w szczególności nie może zastrzec informacji dotyczących: ceny, terminu wykonania 
zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie. (art. 86 ust.4 ustawy P.z.p.). 
5. Dopuszczalne jest po upływie terminu składania ofert: 
5.1. złożenie wyjaśnień na podst. następujących artykułów ustawy P. z. p., t. j.: 26 ust.4; 87 ust.1 i art. 90 
ust.1.; 
5.2. złożenie dokumentów na podstawie art. 26 ust.1 lub 26 ust.2. ustawy P.z.p. 
- przez Wykonawcę zastrzeżonych jako „tajemnica przedsiębiorstwa” wraz z wykazaniem, iż zastrzeżone 
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 
6. Brak wykazania , że informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach  określonych w pkt 5 powyżej 
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa spowoduje, że Zamawiający uzna całą zawartość powyższych 
dokumentów/oświadczeń w całości za jawną z całymi konsekwencjami tego działania. 
 
XIV. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH  
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA. 
 
1. Wykonawcom, których interes w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku 
naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale 
VI ww. Ustawy. 
2.  Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na 
podstawie ustawy. 
3. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 
ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 
1)  wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę; 
2)  określenia warunków udziału w postępowaniu; 
3)  wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 
4)  odrzucenia oferty odwołującego; 
5)  opisu przedmiotu zamówienia; 
6)  wyboru najkorzystniejszej oferty. 
4. Wykonawca ma prawo złożyć odwołanie w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności 
zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia. 
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5. Odwołanie dotyczące treści ogłoszenia, a także dotyczące postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 5 dni 
od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych i zamieszczenia  SIWZ na stronie 
internetowej.  
6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej 
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego 
certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego podpisu. 
7. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w 
taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 
8. Odwołanie powinno: 

- wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się 
niezgodność z przepisami ustawy, 

- zawierać zwięzłe przytoczenie zarzutów,  
- określać żądanie, 
- wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

9. W przypadku wniesienia odwołania zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Izbę 
wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze. 
10. Kopię wniesionego odwołania zamawiający przekazuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od 
dnia otrzymania,  wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia 
lub postanowień SIWZ zamieszcza ją również na stronie internetowej, wzywając wykonawców do wzięcia 
udziału w postępowaniu odwoławczym. 
11. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy do 
postępowania odwoławczego nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. KIO uwzględnia opozycję, jeżeli 
zgłaszający opozycję uprawdopodobni, że Wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na 
korzyść strony, do której przystąpił; w przeciwnym razie Izba oddala opozycję. 
12. Zamawiający może wnieść odpowiedź na odwołanie. Odpowiedź na odwołanie wnosi się na piśmie lub 
ustnie do protokołu. 
13. Uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po stronie Zamawiającego, 
może wnieść sprzeciw wobec uwzględnienia zarzutów przedstawionych w odwołaniu w całości lub w części, 
a jeżeli odwołujący nie wycofa pozostałych zarzutów odwołania, Iza rozpoznaje odwołanie. Sprzeciw wnosi 
się na piśmie lub ustnie do protokołu  KIO. 
14.Od orzeczenia KIO stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu na 
podstawie art. 198a -198g ustawy P.z.p . 
 
XV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO 
 
1. Jeżeli Zamawiający dokona wyboru ofert, umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zostanie 

zawarta z Wykonawcą, który spełni wszystkie przedstawione wymagania.  
2. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ. 
3.   Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia wszystkich          

Wykonawców o: 
1)  wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce 
zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę 
wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są 
miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną 
ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 
2)  wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, 
3)  wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, 
4)  unieważnieniu postępowania 
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

4. Zamawiający udostępnia  informacje, o których mowa w pkt 3 ppkt 1) i 4) na stronie internetowej.  
5. Termin na  podpisanie umowy  nie może być krótszy niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o 
wyborze najkorzystniejszej oferty faxem lub drogą elektroniczną,  albo 10 dni  - jeżeli zostało przesłane w 
inny sposób, z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 pkt 1lit. a ustawy tj. gdy Zamawiający może zawrzeć umowę w 
sprawie zamówienia publicznego przed upływem 5 lub odpowiednio 10 dni, jeżeli w postępowaniu o 
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udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta, nie później jednak niż przed upływem terminu 
związania ofertą. 
6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez 
przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba ze zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 
ust. 1 ustawy P.z.p. 
 
XVI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO 
TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
 
1. Pełna treść projektu umów znajduje się w załączniku nr 3 do SIWZ. 
2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia niżej wymienionych zmian postanowień zawartej 
umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiana postanowień 
zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu – pod 
rygorem nieważności. Zmiany mogą dotyczyć: 
2.1. zmiany stawki podatku VAT – w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku VAT, Zamawiający 
dopuszcza możliwość zwiększenia lub zmniejszenia wynagrodzenia brutto Wykonawcy o kwotę równą 
różnicy w kwocie podatku VAT, 
2.2. zmiany terminu obowiązywania umowy – w przypadku niewykorzystania wartości brutto umowy do 
pierwotnego terminu obowiązywania umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany terminu 
obowiązywania umowy, tj. przedłużenie terminu trwania umowy za zgodą Wykonawcy, 
2.3. zmiana danych Wykonawcy (np.: zmiana siedziby, adresu, nazwy) lub zmiana wynikając z 
przekształcenia podmiotowego po stronie Wykonawcy, np.: w formie sukcesji uniwersalnej. 
3. Zamawiający zastrzega sobie również możliwość zmiany, z zastrzeżenie art. 140 ust. 1 i 3 ustawy Prawo 
zamówień publicznych, w przypadku: 
3.1. zmiany w obowiązujących przepisach prawa mające wpływ na przedmiot i warunki umowy oraz zmiany 
sytuacji prawnej lub faktycznej Wykonawcy i/lub Zamawiającego skutkującej brakiem możliwości realizacji 
przedmiotu umowy, 
3.2. powstania nadzwyczajnych okoliczności (niebędących siłą wyższą), grożące rażącą stratą, których strony 
nie przewidziały przy zawarciu umowy. 
3. Wyżej wymienione zmiany mogą być dokonane na wniosek zamawiającego lub wykonawcy, za zgodą obu 
stron i zostaną wprowadzone do umowy w formie aneksu. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod 
rygorem nieważności. 
 
XVII. Klauzula informacyjna w sprawie RODO w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia 
publicznego.  
1. Klauzula informacyjna dotyczy osób fizycznych, w szczególności są to:  
Wykonawca będący osobą fizyczną;  
Wykonawca będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą;  
Pełnomocnik Wykonawcy będący osobą fizyczną;  
Członek organu zarządzającego Wykonawcy będący osobą fizyczną;  
2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2rozporządzenia 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”,  Regionalne Centrum informuje, 
że:  
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 
im. prof. dr. hab. Tadeusza Dorobisza, 50-345 Wrocław, ul. Czerwonego Krzyża 5/9 (Regionalne Centrum). 
Inspektorem ochrony danych Regionalnego Centrum jest Pan Szymon Żywicki, kontakt za pomocą - poczty 
mail:odo@rckik.wroclaw.pl oraz w dni robocze od 7 do 14:30; tel. kom. 509 226 728, tel. (71) 371 59 31. Jest 
on osobą upoważnioną do kontaktu w razie pytań lub wątpliwości dotyczących Pani/Pana danych osobowych. 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr 02/P/2019 ;odbiorcami Pani/Pana danych osobowych 
będą upoważnieni pracownicy Regionalnego Centrum, podmioty współpracujące z Regionalnym Centrum, 
podmioty, którym Regionalne Centrum powierzy Pani/Pana dane osobowe do przetwarzania na podstawie 
umów powierzenia danych osobowych oraz osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja 
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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 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;  
4. 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;  
5. 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 
osobowych1; na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO2;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.  
 
1Wyjaśnienie:skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz 
nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.  
2Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, 
w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej 
lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa 
członkowskiego.  
                       
                                                                                                       
____________________________                         ___________________________________ 
                  /Data/                                                                     /Podpis Dyrektora/                   
 
Załączniki: 
1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz ust. 5 pkt 1 
ustawy P.z.p – załącznik nr 1 do SIWZ. 
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego – 
załącznik nr 2 do SIWZ. 
3. Formularz oferty - załącznik nr 3. 
4. Projekt umowy- załącznik nr 4. 
5. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – załącznik 
nr 5. 
6. Wykaz stacji – załącznik nr 6. 
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Załącznik nr 1 do SIWZ 

 
 
 
 
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 nr sprawy 10/P/2019 

 
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp  . 

 

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

 

       ………………………………………… 
(podpis) 

Wypełnić jeśli dotyczy: 

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  pkt 1ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie 

art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 

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

………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 
 

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

       ………………………………………… 
(podpis) 

Wypełnić jeśli dotyczy: 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 
WYKONAWCA: 

 
Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym 

postępowaniu, tj.: …………………………………………………………………….……………………… (podać pełną 

nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

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

(podpis) 

Wypełnić jeśli dotyczy: 
[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp] 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO 
ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

 
Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: 

……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w 

zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania  

o udzielenie zamówienia. 

 

…………….……. (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 2 do SIWZ 

 

  
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 SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
 

 
 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  nr sprawy 10/P/2019  

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w  SIWZ nr 
sprawy 10/P/2019 w rozdziale II pkt 2 
 
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

       ………………………………………… 
(podpis) 

 

 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:  

1. Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych 

przez zamawiającego w polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: 

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

…………………………….., w następującym zakresie: ………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… (wskazać 

podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  

2. Oświadczam, że podmiot trzeci, który udostępnia zasoby będzie/nie będzie* brał udziału w 

realizacji zamówienia 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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/PIECZĘĆ WYKONAWCY/ 
 

Załącznik nr 3 do SIWZ 
 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego poniżej 144 000 EURO na: ,,Bezgotówkowy  zakup  paliwa  do  samochodów   
służbowych w systemie kart  flotowych dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 
im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu przez okres 36 miesięcy” – nr sprawy 10/P/2019 
 
 
WYKONAWCA: 
 
1.Nazwa przedsiębiorstwa: ........................................................................................................ 
 
...................................................................................................................................................... 
 
2.Adres przedsiębiorstwa: ......................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................... 
 
3.Numer telefonu: ....................................................................................................................... 
 
4.Numer fax-u: ........................................................................................................................... 
 
5.Numer konta bankowego: ..................................................................................................... 
 
6. NIP…………………………………… 
 
7. REGON…………………………….. 
 

8.adres e-mail……………………………………………………………………………….. 
 
9.strona internetowa………………………………………………………………………… 
 
10. NR KRS**………………………………………………………………………………….. 
**W przypadku wskazania przez Wykonawcę w/w dokumentu, w formie elektronicznej pod określonymi adresami 
internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych 
wskazany przez Wykonawcę w/w dokument – dotyczy również Wykonawców zarejestrowanych w CEIDG 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 
11. Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem 1? 
TAK* /  NIE* 
* niepotrzebnie skreślić 
1 Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich 
przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych. 
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma 
bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR. 
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma 
bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. 
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi 
przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR 
lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR. 
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1. Składamy ofertę bezgotówkowy  zakup  paliwa  do  samochodów   służbowych (benzyny bezołowiowej, 
oleju napędowego) w systemie kart  flotowych dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 
im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu przez okres 36 miesięcy” –nr sprawy 10/P/2019 
2. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia  spełnia wymagania wymienione w rozdziale I SIWZ 
  
3. Łączna wartość zamówienia wynosi : 
 

TABELA A 

Wyszczególnienie Wartość (zgodnie z tabelą D+E) 

 
 
Wartość  brutto za całość zamówienia 

 
.......................................PLN 

 
(Słownie) 

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

Podatek VAT ………..% 

 
Wartość netto za całość zamówienia 

 
………………………………..PLN 

 
 

3.1. średnia cena brutto za litr Pb 95 i za litr ON z okresu obliczeniowego  marzec 2019 r.(średnia cena paliwa 
ze stacji paliw wskazanej przez Wykonawcę w Wykazie stacji paliw spełniającej warunek lokalizacji w 
odległości maksymalnej 5 kilometrów od siedziby Zamawiającego (odległość liczona po drogach)). 

TABELA B 

Dni marca 

Cena jednostkowa brutto 1 litra Pb95 /ON obowiązująca w danym dniu na 
stacji paliw wypełniającej wymóg lokalizacji w odległości maksymalnie 5 
kilometrów od siedziby Zamawiającego (odległość liczona po drogach): 

………………………………………………. 

(dokładny adres stacji) 

Pb 95 ON 
01-03-2019   
02-03-2019   
03-03-2019   
04-03-2019   
05-03-2019   
06-03-2019   
07-03-2019   
08-03-2019   
09-03-2019   
10-03-2019   
11-03-2019   
12-03-2019   
13-03-2019   
14-03-2019   
15-03-2019   
16-03-2019   
17-03-2019   
18-03-2019   
19-03-2019   
20-03-2019   
21-03-2019   
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22-03-2019   
23-03-2019   
24-03-2019   
25-03-2019   
26-03-2019   
27-03-2019   
28-03-2019   
29-03-2019   
30-03-2019   
31-03-2019   
Suma cen   
 
Wykonawca na podstawie zsumowanych cen za litr paliwa PB95/ON, wylicza średnią cenę z danego okresu 
obliczeniowego (marzec 2019 r.) za litr paliwa PB95/ON wg następującego wzoru: 

c = X cen: X dni 

gdzie:   c – średnia cena brutto z okresu obliczeniowego w marcu 2019 r. 

   X cen - suma cen z  31 (trzydziestu jeden)  dni marca  (okres obliczeniowy) 

   X dni - ilość dni  branych do obliczenia (30 dni) 

 

TABELA C 
Suma cen PB 95 

(X cen) 
 

Okres obliczeniowy (ilość dni) 
(X dni) 

Średnia cena brutto 
(c=X cen/X dni) 

 31  
Suma cen ON 

(X cen) 
 

Okres obliczeniowy (ilość dni) 
(X dni) 

Średnia cena brutto 
(c=X cen/X dni) 

 31  
 
 

3.2.Wzór na obliczenie ceny oferty zgodnie z Rozdziałem IX SIWZ: 

Cena ofertowa = (średnia cena brutto za litr Pb 95 x 9 000 litrów) + (średnia cena brutto za litr ON  x 90 000 
litrów) 

 

TABELA D 

Średnia cena 
brutto 1 litra 
paliwa 
(wynikająca z 
tabeli C) 

Szacowana 
liczba litrów 
paliwa 

Łączna cena 
brutto (1x2) 

1 2 3 

Pb 95 

……………… 

9 000  

ON 

……………. 

90 000  
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3.3. suma opłat za wydanie kart flotowych: 
 
TABELA E  
Przedmiot 
zamówienia 

Szacunkowa ilość 
kart paliwowych 

Cena netto za 
wydanie 1 karty 

Wartość netto Wartość brutto 

Karty flotowe do 
bezgotówkowego 
zakupu paliwa 

 
8 

   

 
4.  Oświadczenia niezbędne do uzyskania punktów za kryteria poza cenowe 

4a. Zaoferowane przez Wykonawcę wysokości  rabatów  dla benzyny bezołowiowej PB 95 w (%): 
 
 

PB 95 

 

..........................% 

 
Brak zadeklarowania przez Wykonawcę wysokości udzielonego rabatu spowoduje przyznanie  za kryterium  
„wysokość udzielonego rabatu”  0 pkt pomocniczych. 
 
4b.  Zaoferowane przez Wykonawcę wysokości  rabatów  dla oleju napędowego ON w (%): 
 
 

ON 

 

..........................% 

 
 
Brak zadeklarowania przez Wykonawcę wysokości udzielonego rabatu spowoduje przyznanie  za kryterium  
„wysokość udzielonego rabatu”  0 pkt pomocniczych. 
 
5. Łączna wartość zamówienia wynosi: 
netto:……………………………..PLN 
(słownie:………………………………………………………………………………PLN) 
 
brutto: ….………….………….….PLN  
(słownie: ……………………..………………….…..……….……………………….PLN),  

 
5a.  Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, że wybór niniejszej oferty 
a) nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o 
podatku od towarów i usług* 
b) będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku 
od towarów i usług* 
Powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył: 
Poz. ….nazwa………………………………………o wartości netto……………. 
Poz……nazwa………………………………………o wartości netto……………. 
Objętych przedmiotem zamówienia z tytułu: 
-mechanizmu odwróconego obciążenia podatkiem VAT* 
-importu usług i towarów* 
-wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów* 
*niepotrzebne skreślić 
 

6. Oświadczamy, że część zamówienia powierzymy podwykonawcom*.  / Oświadczamy, że żadną z części 
zamówienia nie powierzymy podwykonawcom* 
* (niepotrzebne skreślić)!!! 
Wypełnić jeśli dotyczy: 
Powierzone zadanie/zadania ………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
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Nazwa i adres podwykonawcy/podwykonawców ……………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………            
7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej 
zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy informacje niezbędne do przygotowania oferty. 
8. Oświadczamy, że zawarty w SIWZ projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w 
przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na zawartych w nim zasadach, w miejscu i terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego. 
9. Oświadczamy, że sposób reprezentacji Firmy dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący (proszę 
wpisać osoby, które będą podpisywać umowę, w przypadku wyboru Państwa oferty w 
przetargu)…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………….………………………………………………………………
……………………………….…………………………………………………… 
10. Oświadczmy, iż korzystając z uprawnienia nadanego treścią art. 8 ust.3 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. (tekst jednolity -Dz.U.2018.1986 ze zm.) zastrzegam, że informacje: 
……………………………………………………………………………………………………. 
(wymienić czego dotyczy) 
zawarte są w następujących dokumentach: 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
na następujących stronach w ofercie: 
…………………………………………………………………………………………………… 
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa zgodnie z definicją zawartą w treści art. 11 ust. 2. ustawy z dn. 16 
kwietnia 1993 r. , o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2018.419 t.j. z dnia 2018.02.26) i nie mogą 
być udostępniane innym uczestnikom postępowania. 
11. Oświadczamy, że osobą odpowiedzialną za realizację niniejszego zamówienia będzie: 
………………………………. ………………………………………………… 
 
(proszę wpisać osobę oraz nr jej telefonu, która będzie odpowiedzialna za realizację niniejszego zamówienia, 
w przypadku wyboru Państwa oferty w przetargu) 
12. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ, czyli przez okres 30 dni od 
upływu terminu składania ofert. 
13. Oświadczamy, że zrealizujemy zamówienie na warunkach określonych w SIWZ  nr   10/P/2019 oraz 
przedstawionych w niniejszej ofercie.  
 
14. Ochrona danych osobowych. Proszę o zaznaczenie właściwego punktu: 
14.1.  Oświadczam, że wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu 
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).   
14.2.  Nie dotyczy. 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. 
15.Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na adres:  
………………………………… 
………………………………… 
………………………………… 
 
18. Ofertę składamy na  ………………. kolejno ponumerowanych stronach/kartkach  
19. Załącznikami do niniejszej oferty są dokumenty wymagane w SIWZ:  
 

 
 
............................................................................ 
/DATA,  PIECZĘĆ, PODPIS WYKONAWCY 
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Załącznik nr 4 do SIWZ 
 

UMOWA  NR 10/P/2019 - (projekt ) 
 
 
Podpisana w dniu ………………..r. we Wrocławiu pomiędzy: 
Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza  we 
Wrocławiu,  
ul. Czerwonego Krzyża 5/9,  
50-345 Wrocław  
 zarejestrowanym  w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia- Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy 
KRS pod numerem  0000034677  
zwanym w treści umowy „Zamawiającym”, w imieniu, którego działa: 
……………………………………. 
 
a: 
……………………………………. 
 
wpisana do Krajowego Rejestru Sadowego pod nr  …………………. w Sądzie Rejonowym dla 
……………………………………………… 
zwana dalej „Wykonawca” , którego reprezentuje: 
…………………………………………………………… 
 

§ 1 
 wstęp 

Niniejsza umowa została poprzedzona przeprowadzeniem postępowania w trybie przetargu nieograniczonego       
pn: ,,Bezgotówkowy  zakup  paliwa  do  samochodów   służbowych w systemie kart  flotowych dla 
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we 
Wrocławiu przez okres 36 miesięcy” – nr sprawy 10/P/2019 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych  (t. jedn. - Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej 
„Ustawą”. 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia nr 10/P/2019 oraz oferta Wykonawcy  stanowią integralną 
część umowy, a postanowienia oraz  oświadczenia w nich zawarte są dla Wykonawcy wiążące.    
 

§ 2 
przedmiot umowy 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa (wartości maksymalne): 
a/ ON w ilości  90 000 litrów 
b/ PB 95 w ilości   9 000 litrów 
przez okres 36 miesięcy od daty zawarcia umowy, w zorganizowanej sieci stacji  paliw Wykonawcy. 
1.2. Dostawa paliwa realizowana będzie sukcesywnie, w miarę pojawiających się potrzeb Zamawiającego, 
wynikających z odbywania wyjazdów służbowych, indywidualnie dla każdego samochodu, z wykorzystaniem 
kart flotowych umożliwiających dokonywanie transakcji bezgotówkowych. Wykonawca zobowiązany będzie 
dostarczać paliwo sukcesywnie przez okres 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy. 
1.3. Wykonawca przekaże Zamawiającemu 8 kart flotowych umożliwiających bezgotówkowy zakup paliwa w 
terminie 15 dni roboczych od momentu przekazania Wykonawcy poprawnie wypełnionego wniosku (5 kart 
imiennych, 3 karty dedykowane do pojazdu z numerem rejestracyjnym pojazdu). Karty muszą być 
zabezpieczone poufnym kodem identyfikacyjnym PIN. Użytkowanie kart paliwowych w trakcie trwania 
umowy będzie bezpłatne. 
1.4. Karty flotowe będą służyły do zakupu do kwoty 3 000 PLN dziennie -karta imienna, do kwoty 1000 PLN 
dziennie - karta dedykowana do pojazdu: paliw, akcesoriów samochodowych, akcesoriów związanych z 
eksploatacją samochodów, dodatku do paliwa adBlue, umożliwienia skorzystania z przejazdów autostradami. 
Każdorazowo po bezgotówkowym tankowaniu, posiadacz karty paliwowej powinien otrzymać dowód 
wydania (wydruk z terminala) potwierdzający dokonanie transakcji. 
1.5. Bezgotówkowy zakup paliwa musi umożliwiać prowadzenie ewidencji pobranego paliwa dla 
poszczególnych pojazdów z podaniem numeru rejestracyjnego, daty tankowania, miejsca tankowania, ilości 
pobranego paliwa, stanu licznika pojazdu za pomocą karty paliwowej posiadającej kod przypisany do 
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poszczególnego pojazdu. Wykonawca zapewni Zamawiającemu pełny bieżący monitoring tankowań na 
stronach internetowych Wykonawcy.  
1.6. Zamawiający dokonywać będzie zakupu paliw w stacjach paliwowych wykonawcy wybranego w toku 
postępowania, na obszarze całego kraju, zależnie od miejsca wystąpienia potrzeby uzupełnienia paliwa. 
Wykonawca zapewni możliwość tankowania pojazdów Zamawiającego na stacjach paliw przez 24h/dobę.  
a) w przypadku ewentualnej modernizacji lub wyłączenia ze sprzedaży danej stacji (znajdującej się w wykazie 
– w załączniku nr 6 do SIWZ), Zamawiający wyraża zgodę na dokonywanie transakcji na innej stacji paliw 
wykonawcy, położonej najbliżej stacji wyłączonej lub modernizowanej pod warunkiem, że wykonawca 
powiadomi pisemnie Zamawiającego w terminie nie krótszym niż 14 dni roboczych o ewentualnych zmianach 
w dostępie do danych stacji. 
1.7. Zamawiający będzie dokonywać zakupu paliwa i innego asortymentu do wyczerpania środków 
finansowych przewidzianych na ten cel, bez względu na określone przewidywane roczne zużycie paliwa. 
1.8. Dostarczane paliwo musi spełniać wymagania określone w ustawie o systemie monitorowania i 
kontrolowania jakości paliw (Dz.U. 2018 poz. 427)  oraz w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 
25.03.2010 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 247). 
1.9. Zakup mniejszej ilości paliwa niż wskazana ilość szacunkowa nie może być podstawą do roszczeń 
finansowych ze strony Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Podane 
ilości paliw są wielkościami szacunkowymi służącymi do kalkulacji ceny ofertowej. Ostateczna ilość 
zakupionego paliwa uzależniona będzie od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. 
1.10. Zamawiający zastrzega, że ilość kart paliwowych podanych przez Zamawiającego w czasie trwania 
umowy może ulec zmianie. Wykonawca wyda karty paliwowe dla nowych pracowników lub dla nowych 
pojazdów w terminie nie dłuższym niż 15 dni roboczych od momentu przekazania Wykonawcy poprawnie 
wypełnionego wniosku. 
1.11. W przypadku utraty karty paliwowej Zamawiający niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Wykonawcę, 
który powinien zablokować kartę. Zgłoszenie nastąpi w formie telefonicznej lub/i w formie pisemnej za 
pomocą faksu lub drogą elektroniczną. Zamawiający dopuszcza również możliwość samodzielnego 
blokowania kart za pośrednictwem konta internetowego. Po zgłoszeniu utraty Zamawiający nie będzie ponosił 
odpowiedzialności za sprzedaż paliw osobie nieuprawnionej  posługującej się utraconą kartą. Wykonawca 
zobowiązany jest do wydania nowej lub zastępczej karty w miejsce karty utraconej, w terminie nie dłuższym 
niż 7 dni kalendarzowych. 
1.12. Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży paliwa o jakości zgodnej z obowiązującymi w tym zakresie 
normami. W przypadku sprzedaży paliwa nieodpowiedniej jakości Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 
kwotę odpowiadającą udokumentowanym stratom poniesionym z tego tytułu po uprzednim uwzględnieniu 
przez Wykonawcę reklamacji złożonej przez Zamawiającego zgodnie z procedurą reklamacyjną obowiązującą 
u Wykonawcy. 
 

§ 3 

wynagrodzenie i warunki płatności 
1. Łączne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy wynosi: 
netto: …………………………….PLN 
(słownie: ……………………..………………….…..……….……………………….PLN), 
 
brutto: ….………….………….….PLN 
(słownie: ……………………..………………….…..……….……………………….PLN), 

2. Wysokość płatności okresowych każdorazowo będzie wynikała z ilości paliwa, zakupionego przez 
Zamawiającego w danym okresie rozliczeniowym. 
3. Wartość wynagrodzenia z tytułu zakupionego paliwa wynikać będzie z iloczynu faktycznie zakupionych 
litrów paliwa oraz ceny jednostkowej za 1 litr paliwa brutto, obowiązującej w momencie zakupu na danej 
stacji paliw, pomniejszonej o stały rabat w wysokości …. % dla benzyny bezołowiowej i ….% dla oleju 
napędowego, zgodnie z ofertą Wykonawcy. 
4. Wykonawca zrzeka się roszczeń w przypadku, gdyby Zamawiający nie wykorzystał  całości zamówienia, 
którego wielkość określona jest § 2 pkt 1. 
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, iż w przypadku nie wydatkowania w całości kwoty, o której 
mowa w pkt 1 do upływu terminu przewidzianego na realizację zamówienia, może wydłużyć okres realizacji 
zamówienia  za zgodą Wykonawcy i dokonać zakupu przedmiotu zamówienia do kwoty określonej w pkt  1. 
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6. Faktury za transakcje dokonane będą wystawiane 2 razy w miesiącu. Ustala się następujące okresy 
rozliczeniowe dla Transakcji Bezgotówkowych: od l do 15 dnia miesiąca i od 16 dnia miesiąca do ostatniego 
dnia miesiąca. Wykonawca będzie wystawiał faktury po zakończeniu danego okresu rozliczeniowego. Za datę 
sprzedaży uznaje się ostatni dzień danego okresu rozliczeniowego. Wykonawca powinien prowadzić 
ewidencje pobranego paliwa i przekazywać Zamawiającemu w formie załącznika do faktury lub załącznika 
przesłanego na adres mailowy Zamawiającego.  
7. Ewidencja powinna zawierać: 
a. ilość oraz wartość zatankowanego paliwa przed upustem i po upuście 
b. miejsce zakupu paliwa (numer i miejscowość), 
c. datę, miejsce, godzinę tankowania, 
d. numer rejestracyjny pojazdu, 
e. rodzaj zakupionego paliwa, 
f. numer karty, którą dokonano transakcji, 

8. Płatność nastąpi przelewem w ciągu 21 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. 
9. Jako datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
 

§ 4 
 rozwiązanie i odstąpienie od umowy 

1. Stronom przysługuje prawo do  rozwiązania niniejszej umowy w trybie natychmiastowym,  z ważnych 
powodów, a w szczególności,  gdy druga Strona nie wykonuje niniejszej umowy bądź wykonuje umowę w 
sposób niezgodny z jej postanowieniami, między innymi gdy Wykonawca sprzedaje paliwo o jakości 
niezgodnej z obowiązującymi w tym zakresie normami. 
W sytuacji gdy przyczyną nienależytego wykonania  umowy przez Zamawiającego jest brak zapłaty wówczas 
Wykonawca zobowiązany jest przed złożeniem oświadczenia o rozwiązaniu niniejszej umowy,  wezwać 
Zamawiającego do zapłaty należności na piśmie w dodatkowym terminie 30 dni.   
2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od 
umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 
3. W przypadkach, o którym mowa w pkt 1 i 2 wyżej Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego z   tytułu wykonania części umowy. 
 

§ 5 
kary umowne 

1.  Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości ogółem 
przedmiotu umowy brutto, gdy Zamawiający rozwiąże niniejszą umowę z powodu okoliczności, o których 
mowa w § 4 pkt 1, które powstaną z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, za wyjątkiem wyłączenia 
stacji z powodu modernizacji lub awarii jej systemu obsługi. 
2. Zamawiający zobowiązuję się zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 5% wartości ogółem 
przedmiotu umowy brutto, gdy Wykonawca rozwiąże  niniejszą umowę z powodu okoliczności, o których 
mowa w § 4 pkt 1, które powstaną z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. 
3. Od należności nie zapłaconych w terminie ustalonych przez strony, Wykonawca ma prawo naliczania 
odsetek ustawowych. 
4. Zamawiający ma prawo do potrącenia należności naliczonych z tytułu kar umownych z płatności za faktury 
Wykonawcy, na podstawie noty wystawionej przez Zamawiającego. 
5. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego kary umowne. 

 
§6 

dopuszczalne zmiany umowy 
1. Zgodnie z art. 144 ust 1 ustawy pzp, Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia niżej 
wymienionych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której 
dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu 
stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu – pod rygorem nieważności. Zmiany mogą dotyczyć: 
1.1. zmiany stawki podatku VAT – w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku VAT, Zamawiający 
dopuszcza możliwość zwiększenia lub zmniejszenia wynagrodzenia brutto Wykonawcy o kwotę równą 
różnicy w kwocie podatku VAT, 
1.2. zmiany terminu obowiązywania umowy – w przypadku niewykorzystania wartości brutto umowy do 
pierwotnego terminu obowiązywania umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany terminu 
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obowiązywania umowy, tj. przedłużenie terminu trwania umowy za zgodą Wykonawcy, 
 

§ 7 

Ochrona danych osobowych 
1. Zamawiający i Wykonawca zobowiązują się do ochrony danych osobowych, w szczególności do 
stosowania się do przepisów 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. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) – zwanego dalej: „RODO”. 
2. Wykonywanie niniejszej umowy wymaga, aby Wykonawca i Zamawiający wymieniali się danymi 
osobowymi osób, którymi będą się posługiwać przy zawieraniu lub wykonywaniu niniejszej umowy 
obejmujące przedstawicieli zawierających niniejszą umowę oraz pracowników wykonujących niniejszą 
umowę, także tych, którzy będą wskazani w oświadczeniu lub zaświadczeniu wynikającym z obowiązku 
wynikającego z § 4 umowy. W związku z tym strony będą się wymieniać danymi tych osób – przekazanie od 
administratora do administratora.   

§ 8 

postanowienia końcowe 

1. Umowa obowiązuje 36 miesięcy od dnia jej podpisania lub do wyczerpania wartości brutto umowy. 
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu 
podpisanego przez obie strony. 
3. Osobami do kontaktów w zakresie realizacji niniejszej umowy są: 
a) ze strony Zamawiającego –  ……………………………, sprawach finansowo-księgowych – z-ca głównego 
księgowego –mgr Beata Dojs tel. 071 37 15 885,  
b) ze strony Wykonawcy –  ……………………………………………………  
4. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy o zamówieniach 
publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego. 
5. Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd miejscowo właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 
6. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 dla Zamawiającego, 1 dla Wykonawcy. 

 
 

 W  Y  K  O  N  A  W  C  A   :                                                     Z  A  M  A  W  I  A  J  Ą  C  Y  : 
 
 
 
...................................................                                                      ...................................................... 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
AKCEPTUJĘ PROJEKT UMOWY 

 
 

.………………………………… 
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Załącznik nr 5 do SIWZ 
 
 
 
 

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej (o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp) 

 
Nr sprawy 10/P/2019 

 
 
W związku ze złożeniem oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczam/y w 
imieniu: 
………………………………………..……………...……………………………………………...…………, 
nazwa Wykonawcy/nazwa podmiotu  
 
że nie należę *) / należę *), **) do tej samej grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 
ochronie konkurencji i konsumentów - Dz. U. z 2015, Nr 184, ze zm.), do której należą Wykonawcy, wskazani 
w informacji zamieszczonej przez Zamawiającego na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp na stronie 
internetowej, tj. którzy w terminie złożyli oferty w tym postępowaniu. 
 
 
 
 
 ........................................., dnia .................... ……………………….………………………............................... 
(miejscowość)                                (data)       pieczątka i podpis Wykonawcy  
 
*) niepotrzebne skreślić,  
**) w przypadku przynależności do grupy kapitałowej, do której należą Wykonawcy, wskazani w informacji 
zamieszczonej przez Zamawiającego na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp na stronie internetowej (tj. którzy w 
terminie złożyli oferty w tym postępowaniu), wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić 
dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia, Uwaga: oświadczenie należy złożyć w terminie 3 dni licząc od dnia zamieszczenia na 
stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. 
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Załącznik nr 6 do SIWZ 
 
Wykaz urządzeń technicznych oraz środków organizacyjno-technicznych zastosowanych przez 
Wykonawcę dostaw, tj. wykaz stacji paliw, które będą pozostawały w dyspozycji wykonawcy na czas 
realizacji niniejszego zamówienia, czynnych całą dobę, prowadzących bezgotówkową sprzedaż paliw do 
samochodów przy wykorzystaniu kart paliwowych w zakresie opisanym w warunkach udziału. 
 
 

Nazwa stacji paliw czynnej całą dobę prowadzącą 
sprzedaż paliw do samochodów przy wykorzystaniu 
bezgotówkowych kart paliwowych w odległości nie 

większej niż 5 km od  siedziby Zamawiającego 
(Wrocław, ul. Czerwonego Krzyża 5/9) 

 

Dokładny adres 

 
…………………………………………………………….. 
 

 

 

Nazwa minimum 5 stacji paliw czynnych całą dobę 
prowadzącymi sprzedaż paliw do samochodów przy 
wykorzystaniu bezgotówkowych kart paliwowych w 

odległości nie większej niż 20 km od siedziby 
Zamawiającego (Wrocław, ul. Czerwonego Krzyża 

5/9)  z czego co najmniej jedna musi posiadać 
stanowisko przystosowane do tankowania autobusu 
- Mobilnego Punktu Poboru Krwi o wysokości 4m i 

szerokości 2,5m 

Dokładny adres 

1.  (stacja paliw posiadająca stanowisko 
przystosowane do tankowania autobusu - Mobilnego 
Punktu Poboru Krwi o wysokości 4m i szerokości 
2,5m) 
…………………………………………………………… 

 

2. 
……………………………………………………………….. 

 

3. 
……………………………………………………………….. 

 

4. 
………………………………………………………………. 

 

5. 
………………………………………………………………. 
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Nazwa stacji paliw  czynnych całą dobę 
prowadzących  sprzedaż paliw do samochodów przy 
wykorzystaniu bezgotówkowych kart paliwowych w 
każdym z miast lub w promieniu 20 km, w którym 

Zamawiający posiada terenowy oddział tj w 
Lubinie, Głogowie i  Legnicy. 

Dokładny adres 

1. Lubin 
…………………………………………………………………. 

 

2. Głogów 
……………………………………………………………… 

 

3. Legnica 
……………………………………………………………. 

 

 
 
 
Data…………………………………    Podpis wykonawcy… 

 
 
 
 
 
 
 

 


