
Oznaczenie sprawy: IORPIB/ZP/D/Paliwo.flot/2021 

Poznań, dnia 30 listopada 2020 r. 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM 
KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI 

KWOTY, O KTÓREJ MOWA W ART. 4 PKT 8 USTAWY - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 
2019 r. poz. 1843) Zamawiający - Instytut Ochrony Roślin-PIS wszczyna postępowanie w trybie 
przetargu publicznego zamieszczając niniejsze ogłoszenie o zamówieniu na: dostawy / ~ /--fGBGt 
budowlanych na swojej stronie internetowej. 

1. nazwa, adres Zamawiającego 
Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy 
ul. Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań 
www.ior.poznan.pl 
NIP 777-00-02-702, REGON 000080217 

2. opis przedmiotu zamówienia: sukcesywny zakup paliw płynnych tj. benzyny bezołowiowej 
Pb 95 i oleju napędowego ON do samochodów służbowych Instytutu Ochrony Roślin-PIS 
oraz jego jednostek terenowych w systemie sprzedaży bezgotówkowej. 

Zamówienie obejmuje bezgotówkowy zakup benzyny bezołowiowej Pb 95 oraz oleju napędowego ON 
na całodobowych stacjach paliwowych, na terenie całego kraju umożliwiających tankowanie 
samochodów osobowych w tym min.1 całodobowa stacja paliwowa Wykonawcy w odległości 
drogowej nie większej n iż 6 km od: 

• siedziby Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu-ul. Władysława Węgorka 20 (60-318 Poznań), 
• od siedziby Terenowej Stacji Doświadczalnej IOR-PIB w Rzeszowie (ul. Gen Langiewicza 28 

(35-1 O 1 Rzeszów), 
• siedziby Terenowej Stacji Doświadczalnej IOR-PIB w Toruniu (ul. Pigwowa 16, 87-100 Toruń), 
• siedziby Terenowej Stacji Doświadczalnej IOR-PIB w Białymstoku (ul. Chełmońskiego 22, 15-

195 Białystok), 

W całym okresie realizacji zamówienia Zamawiający przewiduje zakup paliwa w łącznej i lości 21000 
litrów, w tym: 
a) benzyny bezołowiowej Pb 95 - 4000 litrów, 
b) oleju napędowego ON -17000 litrów. 
Zamawiający dopuszcza możliwość korzystania ze stacji innych podmiotów zrzeszonych w danej sieci 
i akceptujących karty paliwowe wydane przez Wykonawcę na warunkach określonych w ofercie. 
Sukcesywna dostawa paliw do pojazdów polegać będzie na: 
a) bezpośrednim tankowaniu paliwa do zbiorników samochodów służbowych Zamawiającego (2 szt. -
benzynę bezołowiową Pb 95. , 18 szt. - olej napędowy) 
b) zakupie paliwa na całodobowych stacjach paliw Wykonawcy znajdujących się na terenie kraju, 
czynnych również w niedzielę i święta , 
c) bezgotówkowej sprzedaży paliwa na podstawie kart flotowych wydanych dla uprawnionej floty 
Zamawiającego , która musi umożliwić prowadzenie przez Wykonawcę ewidencji pobranego paliwa dla 
poszczególnych pojazdów z podaniem daty i miejsca tankowania, ilości i wartości pobranego paliwa, numeru rejestracyjnego pojazdu, 
d) rozliczaniu zawartych transakcji w dwóch okresach rozliczeniowych w każdym miesiącu kalendarzowym: 

o pierwszy: za paliwo odbierane pomiędzy 1 i 15 dniem miesiąca, 
o drugi: za paliwo odbierane pomiędzy 16 a ostatnim dniem miesiąca. 

Po upływie każdego okresu rozliczeniowego, Wykonawca wystawi zgodnie z rzeczywistą liczbą 
pobranych litrów paliwa, zbiorcze faktury VAT za dostarczone Zamawiającemu paliwo, z terminem 
płatności nie krótszymi niż 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionych faktur. 

1 



Oznaczenie sprawy: IORPIB/ZP/D/Paliwo.floU2021 

Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia 20 sztuk kart paliwowych zabezpieczonych PIN
em, przypisanych do poszczególnych samochodów Zamawiającego (po 1 sztuce dla każdego 
samochodu). 

Wydanie Zamawiającemu kart nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy jednak nie później niż 14 
(czternastego) dnia kalendarzowego od dnia jej podpisania. Podstawą do wystawienia kart flotowych 
jest wykaz uprawnionej floty Zamawiającego do pobierania paliwa - stanowiący Załącznik nr 1 do 
umowy 

Za wydanie pierwszych kart paliwowych dla każdego samochodu Wykonawca nie pobiera żadnych 
opłat. 

Za kartę nową (na nowy pojazd) lub zniszczoną/zablokowaną, Zamawiający zapłaci opłatę zgodną z 
cennikiem opłat i stawek Wykonawcy, a Wykonawca ma obowiązek wydać ją Zamawiającemu , nie 
później niż w ciągu 15 dni roboczych od dnia zgłoszenia takiego zapotrzebowania. 

Koszty związane z obsługą systemu bezgotówkowych kart paliwowych w całym okresie realizacji 
zamówienia ponosi Wykonawca. 
W przypadku wyboru Wykonawcy, którego karty Zamawiający już posiada a których termin ważności 
nie upłynął możliwe jest odstąpienie od ww. zapisów o wydaniu kart. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo ewentualnego zmniejszenia ilości zamówienia w stosunku do 
zapotrzebowania na benzynę bezołowiową oraz na olej napędowy. 
Z tytułu wykorzystania mniejszej ilości litrów paliwa w stosunku do założonych wielkości , Wykonawcy 
nie przysługują żadne roszczenia. 

Zamawiający zastrzega, że ilość pojazdów Zamawiającego w czasie trwania umowy może ulec 
zmianie. 

Paliwa płynne będące przedmiotem zamow1enia muszą spełniać wymagania określone w 
Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych 
dla paliw (Dz.U. 2015 poz. 1680), w aktualnych edycjach norm: 
- dla ON: PN-EN 590+A 1, 
- dla PB95: PN-EN 228+A 1 
oraz muszą być dostosowane do pory roku i warunków pogodowych 

Wykonawca musi dysponować stacjami paliw spełniającymi wymogi przewidziane przepisami dla 
stacji paliw, zgodnie z rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych , rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do 
transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (t.j. w Dz.U. 2014 poz. 1853 ze zm.). 

Ceny za paliwo pobrane przez Zamawiającego będą naliczane według cen obowiązujących na stacji, 
na której dokonano transakcji przy użyciu karty flotowej w dniu dokonania tejże transakcji. Wykonawca 
udzieli Zamawiającemu upustu na zakup paliwa w stałej wysokości. 

Kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 
09132100 - 4 benzyna bezołowiowa; 
09134100 - 8 olej napędowy; 
30163100 - O karty na zakup paliwa 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej. 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających. 

3. termin wykonania zamówienia: max. do 31 grudnia 2021 r. 

4. warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania 
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tych warunków: O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 
• posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o 

ile wynika to z odrębnych przepisów (aktualna koncesja), 
• posiadają zdolności techniczne / zawodowe niezbędne do wykonania zamówienia, 
• znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację przedmiotu 

zamówienia oraz 
• nie podlegają wykluczeniu w przypadkach określonych w art. 24 ust. 1 ustawy-Prawo 

zamówień publicznych 
W ramach oferty należy złożyć wypełniony, podpisany formularz oferty(wraz z oświadczeniem 
w zakresie spełniania ww. warunków) . Ocena spełniania warunku dokonywana będzie w 
oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku 
granicznego - spełnia/nie spełnia . 

5. wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: wypełniony , podpisany 
formularz oferty(wraz z oświadczeniem w zakresie spełniania ww. warunków)-wzór w zał. nr 1 
do ooz. , kopia aktualnej koncesji OPC (koncesja na obrót paliwami ciekłymi) wydanej przez 
Urząd Regulacji Energetyki, wykaz stacji paliwowych Wykonawcy w odległości drogowej nie 
większej niż 6 km od: 

• siedziby Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu-ul. Władysława Węgorka 20 (60-318 Poznań), 
• od siedziby Terenowej Stacji Doświadczalnej IOR-PIB w Rzeszowie (ul. Gen Langiewicza 28 

(35-101 Rzeszów), 
• siedziby Terenowej Stacji Doświadczalnej IOR-PIB w Toruniu (ul. Pigwowa 16, 87-100 Toruń) , 
• siedziby Terenowej Stacji Doświadczalnej IOR-PIB w Białymstoku (ul. Chełmońskiego 22, 15-

195 Białystok) , 
Ocena spełniania warunku dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w 
niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/nie spełnia. 

6. informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 
porozumiewania się z wykonawcami: Janusz Domagała Tel. 61 -864-91-35, e-mail: 
j. domagala@iorpib. pozna n. pl 

7. wymagania dotyczące wadium, jeżeli Zamawiający żąda wniesienia wadium: nie dotyczy. 
8. termin związania ofertą: 30 dni 
9. opis sposobu przygotowywania ofert: 

• Wykonawca sporządza ofertę na formularzu ofertowym (wzór-zał. nr 1 do ooz). 
• Wykonawca może złożyć jedną ofertę , w formie pisemnej, w języku polskim, pismem 

czytelnym. 
• Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. 
• Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w 

imieniu Wykonawcy. Pełnomocnictwo do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, 
o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. Wykonawca 
do oferty dołączy dokument lub dokumenty, z których będzie wynikać uprawnienie do 
podpisania oferty np.: aktualny odpis z właściwego rejestru, aktualne zaświadczenie o 
wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, aktualny statut lub umowa spółki. O ile 
uprawnienia do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynikają z załączonego 
dokumentu, do oferty Wykonawca załączy Pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci 
kopii poświadczonej notarialnie. 

• Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/ 
osób podpisującej ofertę 

• Koperta z ofertą powinna mieć oznaczenie: Przetarg publiczny-Paliwo flotowe-NIE 
OTWIERAĆ PRZED 2020-12-07 GODZ. 12.15 oraz być opatrzona nazwą i adresem 
wykonawcy. 

1 O. miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: 

• Ofertę należy złożyć wyłącznie w formie pisemnej (papierowej) w zamkniętej kopercie do dnia: 
2020-12-07 do godz.12.00 w siedzibie zamawiającego przy ul. Władysława Węgorka 20- w 
Poznaniu (60-318 Poznań) w pokoju nr 9 - na parterze w budynku dyrekcyjnym. 

• Oferty zostaną otwarte dnia: 2020-12-07 o godz. 12.15. w siedzibie zamawiającego przy ul. 
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Władysława Węgorka 20- w Poznaniu (60-318 Poznań) w pokoju nr 9 - na parterze w budynku 
dyrekcyjnym. 

11 . opis sposobu obliczenia ceny: 
• Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN (do dwóch 

miejsc po przecinku). 
• Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z 

wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. 
• Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się 

wariantowości cen. 
• Podane w formularzu ofertowym dane cenowe muszą być w zakresie: 

Cenę jednostkowa brutto za poszczególne rodzaje paliwa (przed upustem) należy obliczyć wg 
ceny paliw ze stacji Wykonawcy znajdującej się w najbliższej odległości drogowej od siedziby 
Zamawiającego w Poznaniu -ul. Władysława Węgorka 20 (60-318 Poznań) w dniu 27 listopada 
2020 r. 

• Upust Wykonawcy jest stały i niezmienny przez cały okres real izacji umowy. 

• Jeżeli w trakcie obowiązywania umowy nastąpi zmiana w zakresie podatku od towarów i 
usług, Zamawiający zobowiązuje się do uiszczenia wynagrodzenia powiększonego o 
podatek od towarów i usług według obowiązującej stawki. 

• Do wartości netto Wykonawca doliczy przynależny podatek VAT w obowiązującej 
wysokości i w ten sposób wyliczy wartość brutto. 

12. opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z 
podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert: cena: 100%. 

Zamawiający będzie oceniał oferty, przyznając ofertom punkty, z zastosowaniem następujących 
zasad i wzorów: 

Cena 
Maksymalna liczba punktów uzyskanych w tym kryterium- 100 pkt 
Oferty zostaną przeliczone według podanego poniżej wzoru: 
[(Najniższa oferowana cena : Cena badanej oferty) x 100] x 100% = Liczba punktów w kryterium cena 

Oferta, która otrzyma największą, łączną ilość punktów w obu kryteriach , uznana zostanie za 
najkorzystniejszą. 

13. informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w 
celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: 

• Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę. 
• O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego wykonawcę. 

14. wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli 
Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia: nie dotyczy 

15. istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 
umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, 
jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie 
zamówienia publicznego na takich warunkach: w załączeniu do ogłoszenia o zamówieniu
wzór umowy (zał. nr 2 do ooz.). 

16. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia publicznego 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 ), dalej „RODO", informuję, 
że: 

• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Instytut Ochrony Roślin-PIB, ul. 
Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań 
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• kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Instytucie Ochrony Roślin-PIS: 
iod@iorpib. pozna n. 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 
IORPIB/ZP/D/Paliwo.floU2021 prowadzonym w trybie przetargu publicznego. 

• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania subsydiarnie w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 
1843), dalej „ustawa Pzp"; 

• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez 
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania 
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z 
udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania 
określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 

• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

posiada Pani/Pan 
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących ; 

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

nie przysługuje Pani/Panu: 
- 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. 

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z postanowieniami Regulaminu 
udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o 
której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych w Instytucie Ochrony Roślin
Państwowym Instytucie Badawczym, udostępnionego na stronie internetowej http://bip.ior.poznan.pl/ 
oraz przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. 
zm.) . 

INSTYTUT OCHRONY ROŚLIN-PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY 
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