


 
1. DEFINICJE 

1.1. Ustawa - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst 
jednolity Dz.U.2017.1579), 

1.2. Zamawiający - Przedsiębiorstwo Komunikacji Autobusowej sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, 

1.3. Postępowanie – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie 
niniejszej SIWZ, 

1.4. Wykonawca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna 
nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie Zamówienia, złożyła 
ofertę w Postępowaniu lub zawarła Umowę, 

1.5. Zamówienie – zamówienie publiczne, którego udzielenie jest przedmiotem 
Postępowania,  

1.6. jednolity dokument - jednolity europejski dokument zamówienia, którego standardowy 
formularz został ustanowiony na podstawie Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 
2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiające standardowy formularza jednolitego 
europejskiego dokumentów zamówienia (Dziennik Urzędowy UE L 3/16 z 6.1.2016). 

1.7. Rozporządzenie MR - Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.  
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U.2016.1126), 

1.8. Specyfikacja lub SIWZ – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz 
z załącznikami, 

 

2. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Autobusowej sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni wyznaczone w trybie 
art. 16 ust. 1 Ustawy i na podstawie zawartego porozumienia i udzielonego  pełnomocnictwa 
jako Zamawiający uprawniony do przeprowadzenia postępowania w imieniu i na rzecz niżej 
wskazanych podmiotów: 

1. Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy  
ul. Chwaszczyńskiej 169, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym 
przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy pod 
numerem KRS 0000075417, NIP 5861008276, REGON 190418189, kapitał zakładowy 
19.827.500,00 zł (zwane dalej PKM)  

2. Przedsiębiorstwo Komunikacji Autobusowej sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy  
ul. Platynowej 19/21, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez 
Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem 
KRS 0000076927, NIP 5861003497, REGON 190396358, kapitał zakładowy 
15.686.500,00 zł (zwane dalej PKA)  

 

Zamawiający prowadzi postępowanie na podstawie art. 16 ust. 1 Ustawy. Zamawiający działa 
w imieniu własnym oraz na podstawie zawartego porozumienia i udzielonego pełnomocnictwa 
w imieniu Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni. Zamawiający 
jest uprawniony do przeprowadzenia niniejszego postępowania w imieniu własnym oraz 
Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. z siedziba w Gdyni. Zamawiający  
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i reprezentowany podmiot po zakończeniu postępowania zawrą oddzielne umowy wynikające 
z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego w trybie przetargu 
nieograniczonego na sukcesywne dostawy paliwa. 

 

Adres do korespondencji (na potrzeby prowadzonego postępowania): 

Nazwa: Przedsiębiorstwo Komunikacji Autobusowej sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni 

Adres: 81-154 Gdynia, ul. Platynowa 19/21 

Nr telefonu: (58) 623 05 76 

Nr faksu: (58) 663 43 95 

Strona internetowa: www.pkagdynia.pl 

Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00 

Nr rachunku bankowego dla wpłat wadium: 66 1440 1026 0000 0000 0034 

 

3. TRYB POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:  

3.1. Zamawiający prowadzi niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego  
w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej kwotę 
określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 w zw. z art. 133 ust. 1 oraz 
art. 132 ust. 1 pkt. 6 Ustawy - zamówienie sektorowe. 

3.2. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 
ust. 1 pkt 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3.  

3.3. Postępowanie o udzielenie przedmiotowego zamówienia prowadzi się w języku polskim. 

3.4. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich. 

3.5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  

3.6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  

3.7. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

3.8. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

 

4.   OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

4.1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy oleju napędowego oraz oleju 
opałowego. 

4.2. Zamówienie zostało podzielone na dwie części: 

 

Część 1 -  Sukcesywne dostawy oleju napędowego,  

Część 2 -  Sukcesywne dostawy oleju opałowego. 

 

4.3. Zamawiający nie wprowadza żadnych ograniczeń w zakresie liczby części, do których 
może przystąpić jeden Wykonawca, tzn. Wykonawca może złożyć ofertę obejmującą 
dowolną liczbę części. 

4.4. Wybór ofert jest dokonywany odrębnie w stosunku do każdej części. 
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4.5. Zgodnie z treścią art. 14 ust. 2 Ustawy, Zamawiający informuje, iż jeżeli ostatni dzień 
terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od 
pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy. 

 

5. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA 

5.1. Część 1 

5.1.1. Nomenklatura wg CPV:  09134100;  

5.1.2. Olej napędowy przeznaczony jest do napędu wysokoprężnych silników  
w autobusach obsługujących linie komunikacji miejskiej. 

5.1.3. Oferowany olej napędowy musi spełniać wymogi jakościowe dla paliw ciekłych 
określone: 

�  Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 09 października 2015 r. w sprawie 
wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. 2015 poz. 1680), 

�  PN-EN 590:2013+A1:2017: Paliwa do pojazdów samochodowych – Oleje 
napędowe – Wymagania i metody badań.  

5.1.4. Zgodnie z art. 30 ust. 4 Ustawy Zamawiający dopuszcza rozwiązania 
równoważne opisywanym w SIWZ za pomocą norm, o których mowa w art. 30 
ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania 
równoważne opisywanym za pomocą norm, aprobat specyfikacji technicznych, 
systemów odniesienia przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać,  
że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez 
Zamawiającego. 

5.1.5. Wielkość zamówienia:  

8.300.000 litrów oleju napędowego w tym: 350.000 litrów oleju napędowego 
arktycznego z czego: 

A) 4.600.000 litrów oleju napędowego w tym: 200.000 litrów oleju napędowego 
arktycznego przeznaczone dla Przedsiębiorstwo Komunikacji Autobusowej  
sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, 

b) 3.700.000 litrów oleju napędowego w tym: 150.000 litrów oleju napędowego 
arktycznego przeznaczone dla Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. 
z siedzibą w Gdyni. 

 

5.1.6. Zamawiający przewiduje prawo opcji polegające na możliwości zmniejszenia lub 
zwiększenia ilości oleju napędowego, jednakże nie więcej niż o -/+15% 
(słownie: piętnaście procent) w stosunku do ilości wskazanej w punkcie 5.1.5 
powyżej, w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Skorzystanie  
z prawa opcji nie wymaga zawarcia aneksu do umowy, a jedynie pisemnego 
powiadomienia Wykonawcy.  

5.1.7. Miejsca i forma realizacji dostaw:  

a) stacja paliw PKA zlokalizowana w Gdyni przy ul. Platynowej 19/24. 
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Dostawy odbywać się będą sukcesywnie co najmniej 4 razy w miesiącu, w godzinach od 
7:00 do 11:00. Jednorazowa dostawa obejmować będzie od 25.000 (dwudziestu pięciu 
tysięcy) do 32.000 (trzydziestu dwóch tysięcy) litrów oleju napędowego.  

Szczegóły dotyczące danej dostawy Zamawiający prześle w formie faksu lub w formie 
elektronicznej, na co najmniej 48 (słownie: czterdzieści osiem) godzin przed planowaną 
datą dostawy.  

 

b) stacja paliw PKM zlokalizowana w Gdyni przy ul. Chwaszczyńskiej 169. 

Dostawy odbywać się będą sukcesywnie, dwa razy w tygodniu – we wtorki i piątki (także  
w dni ustawowo wolne od pracy, jeżeli będą przypadać we wtorek lub piątek),  
w godzinach: 7.00-13.00. Każda z jednorazowych dostaw obejmować będzie od 15.000 
(słownie: piętnastu tysięcy) do 30.000 (słownie: trzydziestu  tysięcy) litrów oleju 
napędowego. Szczegóły dotyczące danej dostawy Zamawiający prześle w formie faksu 
lub w formie elektronicznej,  na co najmniej 48 (słownie: czterdzieści osiem) godzin 
przed planowaną datą dostawy.  

 

Wykonawca zobowiązany będzie także do jednej dodatkowej dostawy uzupełniającej  
w miesiącu. Ilość oleju napędowego objętego dostawą dodatkową i jej termin realizacji 
ustalane będą każdorazowo przez Zamawiającego i przekazywane Wykonawcy 
(zamówienie)  w formie faksu lub w formie elektronicznej. Wykonawca będzie 
zobowiązany do realizacji dostawy dodatkowej w terminie 48 (słownie: czterdziestu 
ośmiu) godzin od daty przekazania przez Zamawiającego zamówienia.  

 

Wykonawca zobowiązany będzie dostarczać olej napędowy w odmianie odpowiedniej dla danej 
pory roku, zapewniając spełnienie przez dostarczane paliwo odpowiednich własności 
niskotemperaturowych, a  w szczególności odpowiedniej temperatury zablokowania zimnego 
filtru (CFPP).  

 

Wykonawca zobowiązany będzie dostarczać przedmiot umowy autocysterną. Pomiar ilości 
dostarczanego oleju napędowego dokonywany będzie wg elektronicznego urządzenia  
pomiarowego „Petro-Vend” posiadającego legalizację Obwodowego Urzędu Miar, 
stanowiącego własność Zamawiającego. 

 

W przypadku wystąpienia awarii lub konieczności modernizacji stacji paliw Zamawiającego – 
Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu – nieodpłatnie - zbiornika   
z dystrybutorem lub podstawienia autocysterny w terminie do 24 (słownie: dwudziestu 
czterech) godzin od daty  przekazania przez Zamawiającego  informacji o awarii lub 
konieczności modernizacji stacji – Wykonawcy w formie faksu lub w formie elektronicznej. 
Wykonawca może zdeponować zbiornik w miejscu wskazanym przez Zamawiającego  
w terminie 3 (słownie: trzech)  dni od daty podpisania umowy - na koszt i wyłączne ryzyko 
Wykonawcy. Zamawiający nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności za zdeponowany  
na jego terenie, przez Wykonawcę, zbiornik.  
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Zamawiający wymaga realizacji dostaw stanowiących przedmiot niniejszego postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z warunkami zawartymi we wzorze umowy 
stanowiącym integralną część SIWZ (Załączniki nr 7 i 8 - Wzory umów). 

 

5.2. Część 2 

5.2.1.  Nomenklatura wg CPV: 09135100. 

5.2.2.  Wielkość zamówienia: 150.000 litrów. 

5.2.3.  Miejsce realizacji dostaw: siedziba Zamawiającego Gdynia ul. Platynowa 19/24. 

5.2.4.  Olej opałowy stosowany jest jako paliwo do kotłów c.o. Przeznaczony jest  
do ogrzewania pomieszczeń biurowych i warsztatowych poprzez własną kotłownię 
zlokalizowaną na terenie PKA, posiadającą jeden zbiornik o pojemności 32.000 litrów.  

5.2.5.  Jednorazowa dostawa obejmować będzie ok. 15.000 litrów. Zamawiający poinformuje 
Wykonawcę o zamawianej ilości oleju opałowego objętego dostawą i termin realizacji  
w zamówieniu  przesłanym w formie faksu lub w formie elektronicznej. Wykonawca 
będzie zobowiązany do realizacji dostawy w terminie wskazanym w zamówieniu, z tym 
zastrzeżeniem, że termin nie może być krótszy niż 48 (słownie: czterdzieści osiem) 
godzin od daty przekazania przez Zamawiającego zamówienia.  

5.2.6.  Oferowany olej  opałowy musi spełniać wymogi polskich norm określonych dla oleju 
opałowego lekkiego otrzymywanego z produktów przeróbki ropy naftowej zgodne  
z normą PN-C-96024:2011 /Przetwory naftowe – oleje opałowe/ dla gatunku L-1. 

   * temperatura  zapłonu    - nie niższa niż   56 oC            

   * całkowita zawartość zanieczyszczeń      - nie wyższa niż  24 mg/kg     

   * wartość opałowa      - nie niższa niż 42,6 MJ/kg   

5.2.7. Zgodnie z art. 30 ust. 4 Ustawy Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne 
opisywanym w SIWZ za pomocą norm, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 
ustawy. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym  
za pomocą norm, aprobat specyfikacji technicznych, systemów odniesienia przez 
Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają 
wymagania określone przez Zamawiającego. 

 

6. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  

Dostawa oleju napędowego (część 1) oraz oleju opałowego (część 2) następować będzie 
sukcesywnie w okresie 24 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy przez każdego  
z Zamawiających. 

 

7. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

7.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

7.1.1. nie podlegają wykluczeniu; 

7.1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu - w zakresie: Część 1  - dostawa oleju 
napędowego (w tym oleju napędowego arktycznego) 
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7.1.2.1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności zawodowej:  
Zamawiający wymaga, aby wykonawcy posiadali ważną koncesję na obrót 
paliwami ciekłymi zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo 
energetyczne (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 220 ze zm.). 

7.1.2.2. sytuacji ekonomiczno-finansowej: 

a) posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową, w okresie nie wcześniejszym 
niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert,  w wysokości nie mniejszej 
niż 10.000.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych), 

b) są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną  
co najmniej 10.000.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów  złotych). 

7.1.2.3 zdolności technicznej lub zawodowej: 

Zamawiający wymaga, aby wykonawcy wykonali, a w przypadku  świadczeń 
okresowych lub ciągłych również wykonują, w okresie ostatnich trzech lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie, dostawę oleju napędowego w ilości co najmniej 
6.000.000 litrów, przy czym Zamawiający nie wskazuje w ramach ilu 
umów/kontraktów dostawy o wymaganej wielkości zostały wykonane.  

W przypadku, gdy zamówienia są w trakcie realizacji wykonawca, celem 
potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku, winien wykazać, że dostawy 
zrealizowane do dnia, w którym upływa termin składania ofert, spełniają minima 
ilościowe określone powyżej. 

Zamawiający będzie zsumowywał ilości wszystkich dostaw wskazanych w wykazie,  
o którym mowa w punkcie 9.7 SIWZ.  

7.1.3. spełniają warunki udziału w postępowaniu- w zakresie Część 2 – dostawa oleju 
opałowego 

7.1.3.1. posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności 
zawodowej: Zamawiający wymaga, aby wykonawcy posiadali ważną 
koncesję na obrót paliwami ciekłymi zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 
1997 r. Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 220 ze zm.). 

7.1.3.2. sytuacji ekonomiczno-finansowej - Zamawiający nie określa warunku 
w tym zakresie             

7.1.3.3. zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający wymaga, aby 
wykonawcy wykonali, a w przypadku  świadczeń okresowych lub ciągłych 
również wykonują, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 
terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie, dostawę oleju opałowego w  ilości  
co najmniej 90.000 litrów, przy czym Zamawiający nie wskazuje  
w ramach ilu  umów/kontraktów dostawy o wymaganej wielkości zostały 
(są) wykonane (wykonywane).  
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W przypadku, gdy zamówienia są w trakcie realizacji wykonawca, celem potwierdzenia 
spełnienia niniejszego warunku, winien wykazać, że dostawy zrealizowane do dnia,  
w którym upływa termin składania ofert, spełniają minima ilościowe określone powyżej. 

Zamawiający będzie zsumowywał ilości wszystkich dostaw wskazanych w wykazie,  
o którym mowa w punkcie 9.7 SIWZ.  

7.2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 

7.2.1. każdy z nich oddzielnie musi spełniać warunki udziału w postępowaniu  
w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,  
tj. każdy z nich musi posiadać ważną koncesję na obrót paliwami ciekłymi 
zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne (Dz.U. z 2017 
r. poz. 220 ze zm.), 

7.2.2. łącznie muszą spełniać warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności 
technicznej lub zawodowej oraz ekonomicznej. 

7.3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy, w zakresie części I zamówienia: 

7.3.1. dysponowali potencjałem w postaci ilościowej i jakościowej dostępności paliwa 
będącego przedmiotem zamówienia, tj. dysponowali w okresie na jaki zostanie 
zawarta umowa olejem napędowym w ilości 8.300.000 litrów, w tym 350.000 
litrów oleju napędowego arktycznego, spełniającym wymogi jakościowe dla 
paliw ciekłych określone Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia  
9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych 
(Dz.U.2015 poz. 1680) oraz normą PN-EN 590+A1:2017 Paliwa do pojazdów 
samochodowych – Oleje napędowe – Wymagania i metody badań. 

7.3.2. byli wymieniony w wykazie, o którym mowa w art. 105c ust. 1 ustawy z dnia 
11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., 
poz. 1221 ze zm.), oraz złożyli w urzędzie skarbowym kaucję  gwarancyjną  
o której mowa w art. 105b ust. 1 tej ustawy, wynoszącą co najmniej 
10.000.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych). 

7.4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana na 
zasadzie spełnia/nie spełnia, w oparciu o złożone przez wykonawcę oświadczenia  
i dokumenty.  

7.5. Niespełnienie przez wykonawcę choćby jednego z warunków opisanych powyżej 
skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z udziału w postępowaniu. 

7.6. Poleganie przez wykonawcę na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub 
sytuacji ekonomicznej lub finansowej innych podmiotów: 

7.6.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału  
w postępowaniu, w stosownych sytuacjach, polegać na zdolnościach 
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków 
prawnych. 

7.6.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi 
udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował 
niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając 
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zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

7.6.3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty 
zdolności techniczne lub zawodowe, 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 ustawy.  

7.6.4. 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. 

7.6.5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub 
finansowa, podmiotu, o którym mowa w ust.1 art. 22a ustawy, nie potwierdzają 
spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą 
wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby 
wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: 

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub  

b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, 
jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub 
ekonomiczną, o których mowa w ust. 1 art. 22a ustawy. 

 

8. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA na podstawie art. 24 ustawy. 

8.1. Z postępowania wyklucza się Wykonawców, którzy: 

8.1.1. nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu, lub nie wykazali braku 
podstaw wykluczenia;  

8.1.2. Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za 
przestępstwo: 

8.1.2.1. o którym mowa w- art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 
228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 
r. – Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.) lub- art. 46 lub art. 48 
ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),  

8.1.2.2. o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy 
z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks karny, 

8.1.2.3. skarbowe, 

8.1.3. Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub 
nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo 
komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub 
prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 24 ust. 
1 pkt 13 (z wyłączeniem skazania tej osoby za przestępstwo wymienione w art. 
24 ust. 1 pkt 13 lit. d Ustawy – art. 133 ust. 4 Ustawy);  
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8.1.4. Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną 
decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek 
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał 
płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 
zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub też zawarł wiążące porozumienie 
w sprawie spłaty tych należności;  

8.1.5.  Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa 
wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega 
wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne  
i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił 
te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;  

8.1.6.  Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił 
informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ 
na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia;  

8.1.7.  Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności 
zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia;  

8.1.8.  Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie 
zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na 
podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie 
usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że 
spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny 
sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu;  

8.1.9.  wykonawcę, który z innymi Wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu 
zakłócenie konkurencji między Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych 
środków dowodowych;  

8.1.10.  Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz 
ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 
2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod 
groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437  
i 544);  

8.1.11.  Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz 
ubiegania się o zamówienia publiczne; 

8.1.12.  Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu 
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U.  
z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub 
wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą,  
że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia;  

8.1.13.  w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie 
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli 
przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie 
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art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. 
z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego 
upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości 
zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie 
przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że 
sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 
lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 
i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);  

8.1.14.  który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa 
jego uczciwość, w szczególności, gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego 
działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał 
zamówienie publiczne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą 
stosownych środków dowodowych; 

8.1.15.  jeżeli Wykonawca lub osoby, o których mowa w pkt 8.1.3.SIWZ, uprawnione do 
reprezentowania Wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 
pkt 2-4 Ustawy z: 

8.1.15.1. zamawiającym, 

8.1.15.2. osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego, 

8.1.15.3. członkami komisji przetargowej, 

8.1.15.4. osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 
2a Ustawy 

-  chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie 
zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy  
z udziału w postępowaniu; 

8.1.16.  który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie 
wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia 
publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa  
w art. 3 ust. 1 pkt 1–4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia 
odszkodowania; 

8.1.17.  będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie 
przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli  
za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę 
grzywny nie niższą niż 3000 złotych; 

8.1.18.  jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, 
wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza  
w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie 
skazano za wykroczenie, o którym mowa w punkcie 8.1.17. SIWZ;  

8.1.19.  wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu 
obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska 
lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę 
pieniężną nie niższą niż 3000 złotych; 

8.1.20.  który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać 
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za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym 
mowa w punkcie 8.1.4. SIWZ, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych 
podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz  
z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty 
tych należności. 

8.2. Wykluczenie Wykonawcy następuje: 

8.2.1.  W przypadku, o którym mowa w punktach 8.1.2. i 8.1.3 SIWZ gdy osoba, o której 
mowa w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione  
w punktach 8.1.2.1-8.1.2.3 SIWZ, jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia 
uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw 
wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia 

8.2.2.  w przypadku, o którym mowa  w punktach 8.1.4, 8.1.17-8.1.19. SIWZ jeżeli nie 
upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku 
potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym 
wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja 
potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna; 

8.2.3.  w przypadkach, o których mowa w punktach 8.1.7 i 7.1.9 lub 8.1.14. i 8.1.16. 
SIWZ, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą 
wykluczenia; 

8.2.4.  w przypadku, o którym mowa w punkcie 8.1.10 SIWZ, jeżeli nie upłynął okres,  
na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia 
publiczne; 

8.2.5.  w przypadku, o którym mowa w punkcie 8.1.11 SIWZ, jeżeli nie upłynął okres 
obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. 

8.3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie punktów 8.1.2 i 8.1.3 SIWZ oraz 
punktów 8.1.5 – 8.1.9 SIWZ lub punktów 8.1.13. – 8.1.20. SIWZ może przedstawić 
dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego 
rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem 
lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę  
lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę  
z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych  
i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub 
przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu 
zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem 
zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie 
zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 

8.4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę  
i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody 
przedstawione na podstawie 8.3. 

8.5. W przypadkach, o których mowa w punkcie 8.1.8. SIWZ, przed wykluczeniem 
Wykonawcy, zamawiający zapewnia temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego 
udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. 
Zamawiający wskazuje w protokole postępowania sposób zapewnienia konkurencji. 
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8.6. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 
zamówienia.  

UWAGA! 

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,  
o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie  
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,  
o której mowa w punkcie 8.1.12. SIWZ Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca 
może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 

9. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW 
WYKLUCZENIA  

9.1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku 
podstaw wykluczenia wykonawca złoży wymagane przez zmawiającego oświadczenia  
i dokumenty. Do oferty Wykonawca załącza aktualne na dzień składania ofert 
oświadczenie w zakresie wskazanym w niniejszej SIWZ w formie jednolitego 
europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) oraz dokumenty, o których mowa 
w punktach 7.6.2., 9.4., 9.5., 9.6. SIWZ i punkcie 12. SIWZ, oświadczenie według 
wzoru stanowiącego załącznik nr 6. Pozostałe  dokumenty Wykonawca złoży  
na wezwanie Zamawiającego. 

9.2. Jednolity dokument sporządza się, zgodnie ze wzorem standardowego formularza 
określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na 
podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 20 14/24/UE oraz art. 80 st. 3 dyrektywy 
2014/25/UE. Jednolity dokument, który winien być złożony wraz z ofertą dostępny jest 
na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem www.pkagdynia.pl  
w postępowaniu o numerze PKA/PN-1/2017. 

9.3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim 
powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa także jednolite 
dokumenty dotyczące tych podmiotów, podpisane przez podmiot, którego dokumenty 
dotyczą.  

9.4. Zamawiający żąda, aby wykonawca który zamierza powierzyć wykonanie części 
zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw 
wykluczenia z udziału w postępowaniu złożył JEDZ dotyczący  tych podwykonawców. 

9.5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców JEDZ składa 
każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty  
te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

9.6. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia 
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia 
oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału  
w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.  
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9.7. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca złoży, 
na wezwanie Zamawiającego, o którym jest mowa w punkcie 9.6 powyżej: 

 

Część 1  - dostawa oleju napędowego 

1) ważną koncesję na obrót paliwami ciekłymi zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 
r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2017 r., poz. 220 ze zm.), na potwierdzenie warunku 
określonego w punkcie 7.1.2.1. 

2) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń ciągłych lub okresowych 
również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, 
wg wzoru stanowiącego Załącznik 4 do SIWZ wraz z dowodami określającymi, czy 
dostawy te zostały wykonane (są wykonywane) należycie. Dowodami potwierdzającymi 
należyte wykonanie dostaw są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez 
podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń 
okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny  
o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – 
oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal 
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte 
wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert, na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w punkcie 
7.1.2.3, 

3) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej 
potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową 
wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu 
składania ofert, w wysokości nie mniejszej niż 10.000.000,00 zł (słownie: dziesięć 
milionów złotych) na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w punkcie 
7.1.2.2.a) SIWZ. 

4) dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na 
sumę gwarancyjną co najmniej 10.000.000,00 zł (dziesięć milionów złotych) - na 
potwierdzenie spełnienia warunku określonego w punkcie 7.1.2.2.b). SIWZ, 

5) dokumenty, o których mowa w 10.1.1., 10.1.2, 10.1.3 SIWZ 

 

Część 2 – dostawa oleju opałowego 

1) ważną koncesję na obrót paliwami ciekłymi   zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 
1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z  2017 r., poz. 220 ze zm.), na potwierdzenie 
warunku określonego w punkcie 7.1.3.1., 

2) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń ciągłych lub okresowych 
również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, 
wg wzoru stanowiącego Załącznik 5 do SIWZ wraz z dowodami określającymi,  
czy dostawy te zostały wykonane (są wykonywane) należycie. Dowodami 
potwierdzającymi należyte wykonanie dostaw są referencje bądź inne dokumenty 
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wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku 
świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny 
o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – 
oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal 
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte 
wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert, na potwierdzenie warunku określonego w punkcie 7.1.3.3. 

 

9.8. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału  
w postępowaniu wykonawca złoży, na wezwanie Zamawiającego, o którym jest mowa 
w punkcie 9.6. powyżej: 

9.8.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 
pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu,  
w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 
ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert. Z zastrzeżeniem treści art. 133 ust. 4 Ustawy, to jest wykonawca nie podlega 
wykluczeniu w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d, oraz  
w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14, jeżeli osoba, o której mowa  
w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 
lit. d. 

9.8.2. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, 
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż  
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu 
potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem 
podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu; 

9.8.3. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem 
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż  
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu 
potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem  
w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,  
w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na 
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 
organu; 

9.8.4. odpisu 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; 

9.8.5. oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego 
wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem 
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podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo –  
w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających 
dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub 
zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; 

9.8.6. oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej 
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy (Załącznik 
3 do SIWZ), a w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca 
może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające,  
że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji  
w postępowaniu. Oświadczenie to wykonawca przekazuje zamawiającemu  
w terminie 3 dni od zamieszczenia przez zamawiającego na stronie 
internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (informacja 
z otwarcia ofert). 

9.8.7. Dokumenty, o których mowa w punkcie 10.1.4 SIWZ. 

 

9.9 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 9.8.: 

9.9.1 ppkt. 9.8.1 (informacja z Krajowego Rejestru Karnego) – składa informację  
z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny 
równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny 
kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie 
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Ustawy ; 

9.9.2 ppkt. 9.8.2–9.8.4 (zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, 
zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych, odpisu z właściwego rejestru)  – składa dokument lub dokumenty 
wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
potwierdzające odpowiednio, że: 

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub 
zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat 
tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności 
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 
organu, 

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

9.10. Dokumenty, o których mowa w pkt. 9.9. 1 i pkt. 9.9.2 lit. b SIWZ, powinny być 
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
Dokument, o którym mowa w pkt. 9.9.2 lit. a powyżej, powinien być wystawiony nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 

9.11. 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 § 7 ust. 1 Rozporządzenia MR, zastępuje się je 
dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem 
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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.  

9.12. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu 
do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
której dotyczy dokument wskazany w § 5 pkt 1 Rozporządzenia MR, składa 
dokument, o którym mowa § 7 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia MR, w zakresie 
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 Ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich 
dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby 
złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo 
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na 
miejsce zamieszkania tej osoby – dokumenty  powinny być wystawione nie wcześniej 
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie 
do udziału w postępowaniu.  

9.13. 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. 

 

10. INNE WYMAGANE OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY  

10.1. Zgodnie z treścią art. 138 c ust.1 pkt. 2 ustawy Zamawiający wymaga przedłożenia 
na wezwanie, o którym mowa w punkcie 9.6. SIWZ następujących dokumentów :  

10.1.1. potwierdzających, że wykonawca jest wymieniony w wykazie, o którym mowa 
w art. 105c ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
(tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 ze zm.), oraz złożyli w urzędzie 
skarbowym kaucję  gwarancyjną o której mowa w art. 105b ust. 1 tej ustawy, 
wynoszącą co najmniej 10 000 000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych), 
na potwierdzenie wymogu określonego w punkcie 7.3.2. SIWZ. Dotyczy części 
I.  

10.1.2. Zobowiązanie producenta oferowanych paliw na rzecz Wykonawcy dotyczące 
zapewnienia ilościowej i jakościowej dostępności paliwa będącego przedmiotem 
zamówienia w okresie 24 miesięcy obowiązywania umowy, na potwierdzenie 
warunku określonego w punkcie 7.3.1. SIWZ. Dotyczy części I, 

10.1.3. oświadczenia Wykonawcy, gwarantującego iż dostarczony olej napędowy 
spełniać będzie wymogi jakościowe określone w Rozporządzeniu Ministra 
Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla 
paliw ciekłych (Dz. U. 2015 poz. 1680) i w PN-EN 590:2013+A1:2017: Paliwa 
do pojazdów samochodowych – Oleje napędowe – Wymagania i metody badań, 
na potwierdzenie warunku określonego w punkcie 7.3.1. Dotyczy części I.  
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10.1.4. oświadczenia Wykonawcy (stosownie do treści art. 138c ust. 1 pkt 2 Ustawy), 
że oferowany olej  opałowy musi spełniać wymogi polskich norm określonych 
dla oleju opałowego lekkiego otrzymywanego z produktów przeróbki ropy 
naftowej zgodne z normą PN-C-96024:2011 /Przetwory naftowe – oleje 
opałowe/ dla gatunku L-1. 

   * temperatura  zapłonu    - nie niższa niż   56 oC            

   * całkowita zawartość zanieczyszczeń      - nie wyższa niż  24 mg/kg     

   * wartość opałowa      - nie niższa niż 42,6 MJ/kg   

Na potwierdzenie wymogu określonego w punkcie 5.2.6 SIWZ. Dotyczy części II.  

 

11. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO  
Z WYKONAWCAMI ORAZ   PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB 
DOKUMENTÓW 

11.1. Oświadczenia, zawiadomienia, informacje oraz wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ 
należy kierować na adres Zamawiającego: 

 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Autobusowej Sp. z o.o. 

ul. Platynowa 19/21, 81-154 Gdynia 

numer faksu: 58 663- 43- 95 - od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 -14:30 

adres e-mail: pka@pkagdynia.pl 

 

11.2. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się zgodnie  
z wyborem Zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu 
ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 1481 
ze zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.  
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 
1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615).   

11.3. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, 
zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.  
o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony 
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.  

11.4. Forma pisemna, pod rygorem nieważności, wymagana jest dla niżej wymienionych 
czynności,: 

11.4.1  złożenie Oferty wraz z załącznikami, 

11.4.2  zmiana Oferty,  

11.4.3  powiadomienie Zamawiającego o wycofaniu złożonej przez Wykonawcę 
Oferty, 

11.4.4 złożenie dokumentu potwierdzającego wniesienie lub przedłużenie 
wadium, 
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11.4.5 pełnomocnictwo.  

11.5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 
Zamawiający niezwłocznie, jednak nie później niż na sześć dni przed upływem 
terminu składania ofert udzieli wyjaśnień, pod warunkiem, że wniosek  
o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, 
w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o 
wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy 
udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić 
wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg 
terminu składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ.  

11.6. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści SIWZ zamawiający zamieści  na stronie 
internetowej, na której udostępniona jest SIWZ, tj. www.pkagdynia.pl 

11.7. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż 
w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz 
wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. 
Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy powinny zostać 
przekazane w formie umożliwiającej zachowanie ich poufności, wraz z wyraźnym 
wskazaniem na piśmie, że informacje w tym zakresie stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa i nie powinny być ujawnione. Zamawiający nie ponosi 
odpowiedzialności za ujawnienie informacji, wobec których Wykonawca nie podjął 
działań przedstawionych w zdaniach poprzednich, a także za ujawnienie informacji, 
w odniesieniu do których obowiązek ich ujawnienia wynika z przepisów prawa, 
orzeczeń sądowych lub decyzji organów administracji publicznej niezależnie od 
podjęcia przez Wykonawcę działań opisanych w zdaniu poprzednim. 

11.8. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są: 

Beata Pachucka – Spec. ds. gospodarki magazynowej i zaopatrzenia tel. 58 623-05-76 
wew. 3, (w godz. 8:00 – 14:00), faks 58 663-43-95, adres e-mail: 
w.tuznik@pkagdynia.pl 

       

Grażyna Szałucka - Spec. d/s zamówień publicznych - tel. 58  623 – 05 – 76 wew. 2, 
(w godz. 8:00-12:00), faks 58 663-43-95 adres e-mail: g.szalucka@pkagdynia.pl.  

 

11.9. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu 
składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę treści SIWZ zamawiający 
udostępnia na stronie internetowej. Jeżeli zmiana SIWZ prowadzi do zmiany 
Ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz na stronie internetowej. 

11.10. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców, o którym mowa  
w art. 38 ust 3 Ustawy. 
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12.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

12.1. Oferta musi być zabezpieczona wadium:  

     Część 1 : Sukcesywne dostawy oleju napędowego w wysokości:   650.000 zł 

     Część 2 : Sukcesywne dostawy oleju opałowego w wysokości:          7.000 zł 

12.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert pod rygorem 
odrzucenia oferty. 

12.3. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. 

12.4. W przypadku ubiegania się przez Wykonawcę o dwie części zamówienia, 
zobowiązany jest on do wniesienia wadium na każdą część odrębnie lub 
łącznie, przy czym z  treści dokumentu potwierdzającego wniesienie 
wadium powinno wynikać czy dotyczy on jednej części czy obu. 

12.5. Wadium może być wnoszone w jednej z niżej wymienionych form : 

a) w pieniądzu – przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego  
w Banku PKO BP O/Gdynia nr konta : 66 1440 1026 0000 0000 0034 
1924, 

b) w poręczeniach bankowych lub w poręczeniach spółdzielczej kasy 
oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze 
poręczeniem pieniężnym, 

c) w gwarancjach bankowych, 

d) w gwarancjach ubezpieczeniowych, 

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 
pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014r. Nr 42, poz. 1804 oraz z 2015 r. poz.978  
i 1240). 

12.6. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż w pieniądzu, z dokumentu 
wadium wynikać musi, jakiego postępowania dotyczy, określić wykonawcę, 
beneficjenta gwarancji oraz gwaranta, kwotę gwarancji i termin jej ważności oraz 
bezwarunkowe, nieodwołalne zobowiązanie poręczyciela/gwaranta wypłaty kwoty 
wadium, na pierwsze żądane zamawiającego, w przypadkach określonych 
przepisami art. 46 ust. 4a i 5 ustawy. 

12.7. W przypadku, gdy oferta zostanie złożona przez podmioty wspólnie ubiegające się  
o udzielenie zamówienia w treści dokumentu winna znaleźć się informacja 
identyfikująca podmioty, których dotyczy.  

12.8. Zamawiający zwraca się o załączenie do oferty kopii przelewu wadium na rachunek 
bankowy Zamawiającego w przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu. 
Zamawiający zwraca się także, aby wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej 
lub bankowej złożono w oddzielnej kopercie oraz by do oferty załączyć kopię 
dokumentu. 

12.9. O uznaniu, że  wadium w pieniądzu wniesione zostało w wymaganym terminie, 
decyduje data wpływu środków na rachunek zamawiającego. 

12.10. Zamawiający dokona zwrotu wadium zgodnie z warunkami określonymi w art. 46 
ustawy. 
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13. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

13.1. Termin związania ofertą wynosi 60 dni. 

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

13.3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin 
związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed 
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody 
na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 
Odmowa wyrażenia zgody nie powoduje utraty wadium. 

13.4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym 
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe,  
z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli 
przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty 
najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia 
dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

 

14.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

14.1. Wykonawca składa ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ. Treść 
złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 

14.2. Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie pisemnej w 
języku polskim. Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym muszą zostać 
złożone wraz z tłumaczeniami na język polski. 

14.3. Oferta powinna być sporządzona na druku  Formularza oferty (Załącznik 
nr 1 do SIWZ) oraz Formularz cenowy (Załącznik nr 2 do SIWZ). 

14.4. Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do działania w imieniu 
Wykonawcy. 

14.5. Wszelkie zmiany naniesione przez Wykonawcę w ofercie winny być zaparafowane 
przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy oraz opatrzone 
datą naniesienia zmian. 

14.6. Dokumenty składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność  
z oryginałem przez Wykonawcę. 

14.7. W przypadku posługiwania się przez wykonawcę pełnomocnictwem, dokument 
należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza. 

14.8. Oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 
2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 
wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U.2016.1126 z dnia 
2016.07.27). dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach 
lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz 
dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.  

14.9. Dokumenty, inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt 14.8, składane są  
w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.  
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14.10. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, 
podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy 
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, 
w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

14.11. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, koperta powinna być zaadresowana na 
adres Zamawiającego: 

 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Autobusowej Sp. z o.o. 

ul. Platynowa 19/21, 81-154 Gdynia 

 

oraz  oznaczona :           

 

OFERTA NA:  Sukcesywne dostawy oleju napędowego oraz oleju opałowego  

             z dopiskiem: nie otwierać przed dniem 28-11-2017 r., godz. 10:00 

 

14.12. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać 
ofertę. Zmiany oferty winny być doręczone na piśmie przed upływem terminu 
składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian w ofercie winno być 
opakowane, tak jak oferta z dopiskiem „Zmiana oferty” lub „Wycofanie oferty”. 

14.13. Wykonawca nie może wprowadzić zmian ani wycofać oferty po upływie terminu 
składania ofert. 

14.14. Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu 
przewidzianego do wniesienia odwołania.  

14.15. Koperty oznaczone “ZMIANA”, zostaną otwarte i odczytane w pierwszej kolejności.  

14.16. Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli:  

a) jest niezgodna z ustawą; 

b) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,  
z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy; 

c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji; 

d) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia; 

e) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia; 

f) zawiera błędy w obliczeniu ceny; 

g) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na 
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy; 

h) wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie terminu 
związania ofertą; 

i) wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli 
zamawiający żądał wniesienia wadium; 
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j) przyjęcie oferty naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes 
bezpieczeństwa państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można 
zagwarantować w inny sposób. 

k) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

 

15. MIEJSCA I TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

15.1. Termin składania ofert  upływa dnia: 28-11-2017 r., godzina 10:00 

15.2. Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego w Gdyni ul. Platynowa 19/21 
pok. 5. 

15.3. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 28-11-2017 r., godzina 10:15 w siedzibie 
zamawiającego w Gdyni ul. Platynowa 19/21 pok. 6. 

15.4. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich 
składania. 
z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia. 

15.5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

15.6. Podczas otwarcia ofert zamawiający podaje nazwy (firmy) oraz adresy 
wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, 
okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 

15.7. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej 
informacje dotyczące: 

15.7.1. kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;  

15.7.2. firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

15.7.3. ceny, terminu wykonania zamówienia. 

 

16. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY  

16.1. Wykonawca jest zobowiązany do określenia w Formularzu cenowym (Załącznik 2 
do SIWZ) ceny jednostkowej za 1 litr oleju napędowego lub opałowego.  

16.2. Cena netto 1 litra oleju napędowego lub opałowego będzie obliczona w 
następujący sposób:  

Suma: ceny hurtowej PKN ORLEN S.A. netto jednego litra (napędowego, arktycznego, 
opałowego) i ceny hurtowej Grupy LOTOS S.A. netto jednego litra oleju (napędowego, 
arktycznego, opałowego) - obie z dnia 3 października 2017 r.-  podzielona przez 2 minus 
upust udzielony przez Wykonawcę. Cena obliczona w ten sposób musi być powiększona o 
wartość podatku VAT.  

16.3. Cena, o której mowa w punkcie 16.2 musi zawierać w sobie wszelkie koszty 
zawiązane z realizacją zamówienia, w tym również koszty sukcesywnych dostaw, 
transportu, itd.  

16.4. W przypadku zmiany ceny hurtowej netto PKN ORLEN S.A. lub Grupy LOTOS S.A.  
w trakcie obowiązywania umowy, cena netto jednego litra oleju będzie obliczana 
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zgodnie z zasadami określonymi w punkcie 16.2.- na dzień realizacji danej 
dostawy.   

16.5. Cena jednostkowe i wszelkie wartości określone w „Formularzu cenowym”  
i „Formularzu oferty”  muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku, 
tj. z dokładnością do jednego grosza (zgodnie z zasadami matematyki). 

 

17.  OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 
WYBORZE OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU 
OCENY OFERT dot. Części 1 i części 2 

 

17.1. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującym kryterium  
i jego wagą : 

 

Kryterium :  

Cena – waga 100 % 

 

Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna ilość punktów, jaką może osiągnąć oferta, 
wynosi 100 pkt. 

Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów 
wyznaczy najkorzystniejszą ofertę w zamówieniu. 

Oferta na każdą z części oceniana będzie odrębnie. 

Punkty będą przyznawane według następujących zasad : 

 

Najniższa oferowana cena spośród złożonych ofert 

Punktacja badanej oferty wg kryterium ceny= -------------------------------------------------------- x 100 

Cena oferty badanej  

 

17.2. W przypadku, gdy w postępowaniu o zamówienie zostanie złożona oferta, której 
wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie 
z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym 
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty 
doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby 
obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. W tym celu Wykonawca 
zobowiązany jest do wypełnienia Załącznika nr 6. 

17.3. Jeżeli nie można będzie dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu  
na to, że zostały złożone oferty  przedstawiające taki sam bilans ceny,  Zamawiający 
wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym 
przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, 
nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 

 



 24

18.  INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE 
PO WYBORZE OFERTY  

18.1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o 

18.1.1. 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 kryterium oceny ofert i łączną 
punktację, 

18.1.2. wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, 

18.1.3. wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia 
oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku 
równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub 
funkcjonalności, 

18.1.4. unieważnieniu postępowania 

 

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

 

18.2. Zamawiający, z zastrzeżeniem art. 183 Ustawy, zawrze umowy w sprawie zamówienia 
publicznego w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia  
o wyborze najkorzystniejszej oferty przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 
albo 15 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób, nie później niż przed upływem 
terminu związania ofertą. Zamawiający może zawrzeć umowy w sprawie zamówienia 
publicznego przed upływem w/w terminu, jeżeli w postępowaniu w zakresie danej 
części zamówienia zostanie złożona tylko jedna oferta. 

18.3. O terminie i miejscu podpisania umowy Zamawiający niezwłocznie powiadomi 
Wykonawcę. 

18.4. Zgodnie z art. 23 ust. 4 Ustawy w przypadku wyboru oferty Wykonawców 
występujących wspólnie Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie 
zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 

18.5. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy zawieraniu umowy powinny przedłożyć 
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie 
to nie będzie wynikać z dokumentów przekazanych w ramach niniejszego 
Postępowania przetargowego. 

18.6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyla się od zawarcia umowy  
w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą 
spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba,  
że zachodzą przesłanki unieważnienia, o których mowa w art. 93 ust.1 Ustawy. 
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19.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 
UMOWY   

19.1. Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie (Formularzu Oferty) 
najpóźniej w dniu podpisania umowy, jednakże przed dokonaniem samej czynności 
podpisania umowy. 

19.2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku 
następujących formach: 

19.2.1. pieniądzu; 

19.2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

19.2.3. gwarancjach bankowych; 

19.2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 

19.2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości. 

19.3. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia 
na jedną lub kilka form, o których mowa w punkcie 19.2. SIWZ. 

19.4. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia 
i bez zmniejszenia jego wysokości. 

19.5. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie pieniądza należy wpłacić je przelewem 
na poniżej wskazany rachunek bankowy Zamawiającego:  

 nr konta: _______________ 

 z dopiskiem: ,,Zabezpieczenie umowy nr…..; NIP:……..” (należy podać 
NIP Wykonawcy) 

19.6. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie gwarancji, w treści gwarancji powinny 
się znaleźć zapisy, z których będzie wynikać, iż przedmiotowa gwarancja jest 
nieodwołalna, bezwarunkowa i płatna na pierwsze żądanie. 

19.7. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w pełnej wysokości kwoty zabezpieczenia 
w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego  
za należycie wykonane. 

19.8. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje  
je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie 
wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego,  
na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku 
oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 

19.9. Zabezpieczenie zwracane jest w wysokości pomniejszonej o ewentualne potrącenia, 
dokonane przez Zamawiającego. 
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20.  ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY 

20.1. Wzory umów określające istotne postanowienia umowy stanowią załączniki nr 7 i 8 
do SIWZ. 

20.2. W związku z zamiarem zawarcia umów na sukcesywne dostawy paliwa na okres 24 
miesięcy, wzory umów zawierają postanowienia o zasadach wprowadzania 
odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy,  
w przypadku zmiany: 

1) stawki podatku od towarów i usług, 

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 
lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 
wykonawcę. 

20.3. Zamawiający, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 Ustawy, przewiduje możliwość zmiany 
postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 
dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie: 

20.3.1.  wynikającym ze zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne 
będzie dostosowanie treści Umowy do aktualnego stanu prawnego, 

20.3.2 wydłużenia terminu obowiązywania umowy, jednakże nie dłużej niż o 2 miesiące   
w stosunku do terminu obowiązywania umowy określonego w Umowie, w sytuacji  
opóźnienia w wyborze nowego wykonawcy, nie zakończenia postępowania przetargowego 
na wybór nowego wykonawcy, przed końcem okresu obowiązywania Umowy. 

20.4. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 Ustawy: 

1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (w tym 
m.in. zmiana danych teleadresowych strony, zmiana osób uprawnionych  
do reprezentacji strony), 

2) konieczność poprawienia oczywistej omyłki rachunkowej lub pisarskiej, 

3) skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji. 

 

21. ZASTOSOWANIE PROCEDURY ODWRÓCONEJ (ART. 24 AA USTAWY). 

Zamawiający informuje, iż przeprowadzi postępowanie zgodnie z art. 24 aa Ustawy, co 
oznacza, iż Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, 
którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 
warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli Wykonawca będzie uchylać się od zawarcia umowy 
lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający 
zbada, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu 
Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert. 
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22.  POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. 

22.4. Informacje dotyczące środków ochrony prawnej zawarte są w Dziale VI ustawy.  

22.5. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także 
innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia 
oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 
przepisów ustawy. 

22.6. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę,  
o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy. 

22.7. 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. 

22.8. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo 
w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym 

22.9. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego 
przysługuje skarga do sądu 

22.10. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca 
zamieszkania zamawiającego. 

22.11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia 
doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi 
skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w 
rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne 
z jej wniesieniem. 

 
ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ 
 

1. Formularz oferty   
2. Formularz cenowy  
3. Informacja w sprawie przynależności do grupy kapitałowej 
4. Wykaz dostaw dot. część 1 
5. Wykaz dostaw dot. część 2 
6. OŚWIADCZENIE  (art. 91 ust.3 a Ustawy prawo zamówień publicznych) 
7. Wzór umowy – PKA 
8. Wzór umowy - PKM 
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Załącznik nr 1 

pieczęć wykonawcy i nr tel./faxu 

REGON .............................................................. 

NIP ..................................................................... 

internet http://...................................................... 

e-mail.................................................................. 

 
 

FORMULARZ  O F E R T Y 
 

 

Nawiązując do przetargu nieograniczonego na : 

Sukcesywne dostawy oleju napędowego   oraz  oleju opałowego  

składamy niniejszą ofertę na: 

Część 1: dostawy oleju napędowego za cenę w złotych: 

wartość netto ..............................................................................................       

VAT ............................................................................................................       

wartość brutto ............................................................................................       

zgodnie z Formularzem cenowym  - załącznik nr 2 

lub* 

Część 2: dostawy oleju opałowego za cenę w złotych:  

wartość netto ..............................................................................................       

VAT ............................................................................................................       

wartość brutto ............................................................................................       

zgodnie z Formularzem cenowym  - załącznik nr 2 

 

1. Termin wykonania zamówienia: 24 miesiące od daty podpisania umowy. 

2. Akceptujemy warunki płatności zgodnie z warunkami określonymi we wzorach umów. 

3. Oświadczamy, że: 

- w okresie trwania umowy będziemy dostarczać:1 

*  olej napędowy producenta/ów ( podać nazwę/y, adres/y producenta/ów) 

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

*  olej opałowy producenta/ów ( podać nazwę/y, adres/y producenta/ów) 

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

- otrzymaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty, 

                                                      
1 Wykonawca określa producenta oleju napędowego i/lub oleju opałowego, w zależności od tego, na które części składa Ofertę  



 29

- akceptujemy wskazany w SIWZ czas związania ofertą, 

- dostawy będziemy realizować zgodnie z warunkami określonymi we wzorach umów. 

 

4. Akceptujemy wzory umów i zobowiązujemy się do podpisania umów na warunkach 

zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w miejscu i terminie 

wskazanym przez Zamawiającego. 

5. Informacje zawarte na _______ stronie/stronach oferty stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i 
jako takie nie mogą być ogólnie udostępnione. W celu wykazania, iż zastrzeżone informacje 
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa przedkładam oświadczenie wraz z uzasadnieniem.2 

6. Wykonawca, którego reprezentujemy: 
     - nie powierzy  wykonania zamówienia podwykonawcom;  

     - powierzy wykonanie podwykonawcom następującą część zamówienia: *  
       …………………………………………………………………………………………………………………….. 
* niepotrzebne skreślić 
 
 
 
............................................ dnia .....................   
 
                                   ………………………………………. 

podpis/y i pieczęć/cie imienna/e 
osoby/osób uprawnionej/ych do składania 
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
2 w przypadku niezawierania w ofercie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zapisy pkt. 2 należy wykreślić 
* niepotrzebne skreślić 
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………………………………. 
Pieczęć Wykonawcy 

Załącznik nr 2 

 

 

FORMULARZ CENOWY Część 1 

Lp. Przedmiot 
zamówienia 

Cena 
jednostkowa 
netto  

Upust 

Cena 
jednostkowa 
netto z 
uwzględnionym 
upustem  

Ilość Wartość netto 

[zł/litr] [zł/litr] [zł/litr] [litrów] [zł] 

I. 1. Olej napędowy       7.950.000   

  

2. Olej napędowy 
w warunkach 
arktycznych       350.000   

  RAZEM X X X 8.300.000   
VAT   

BRUTTO   
Uwaga: Ceny jednostkowe i wartości określone w „Formularzu cenowym” muszą być 
zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. 

 

FORMULARZ CENOWY Część 2 

Lp. 
Przedmiot 

zamówienia 

Cena 
jednostkowa 
netto  

Upust 

Cena 
jednostkowa z 
uwzględnionym 
upustem 

Ilość Wartość netto 

[zł/litr] [zł/litr] [zł/litr] [lirów] [zł] 
I. 

 
Olej opałowy       150.000    

  RAZEM X X X 150.000   
VAT   

BRUTTO   
Uwaga: Ceny jednostkowe i wartości określone w „Formularzu cenowym” muszą być 
zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. 

 

……………………. , dnia ……………………           
          ……………………………………….. 

   podpis/y i pieczęć/cie imienna/e 
osoby/osób uprawnionej/ych do składania 
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 
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Załącznik nr 3 

pieczęć wykonawcy i nr tel./faxu 

REGON .............................................................. 

NIP ..................................................................... 

internet http://...................................................... 

e-mail.................................................................. 

INFORMACJA O PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ 
o której mowa w art. 24 ust 1 pkt 23 ustawy  

 

W odpowiedzi na ogłoszenie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywne dostawy oleju napędowego 
oraz oleju opałowego my, niżej podpisani  
 
 
________________________________________________________________________ 
 
działając w imieniu i na rzecz  (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)  
 
 
________________________________________________________________________ 
 
 
- oświadczamy, iż nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 
Ustawy z żadnym z wykonawców, którzy złożyli ofertę w postępowaniu.* 
 
- oświadczamy, iż należymy do grupy kapitałowe, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy 
z Wykonawcą: 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
w załączeniu przedkładam informację i dowody o wpływie przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej na zakłócenie konkurencji.* 
 
 
 
___________________ dnia ___________________  r. 
 

________________________________________ 
(podpis/y i pieczęć/cie imienna/e 
osoby/osób uprawnionej/ych do składania 
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 

*Niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 4 

pieczęć wykonawcy i nr tel./faxu 

REGON .............................................................. 

NIP ..................................................................... 

internet http://...................................................... 

e-mail.................................................................. 

 

             WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW - Część 1 dostawa oleju napędowego 
Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonywanych, dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, 
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich 
wielkości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały 
wykonane oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te dostawy zostały wykonane 
lub są wykonywane należycie.  
 
 

 
Nazwa odbiorcy 

 

 
Przedmiot dostawy  

 
Wielkość 
dostawy 

 

                              
Daty wykonania  
(okres realizacji) 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 
 

 
 

............................................ dnia .....................                       
 
        ………………………………………….. 

podpis/y i pieczęć/cie imienna/e 
osoby/osób uprawnionej/ych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 
Wykonawcy) 
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Załącznik nr 5 

pieczęć wykonawcy i nr tel./faxu 

REGON .............................................................. 

NIP ..................................................................... 

internet http://...................................................... 

e-mail.................................................................. 

 
 

      WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW - Część 2 dostawa oleju opałowego 
Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonywanych, dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, 
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich 
wielkości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały 
wykonane oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te dostawy zostały wykonane 
lub są wykonywane należycie.  
 

 
Nazwa odbiorcy 

 

 
Przedmiot dostawy 

 
Wielkość 
dostawy 

 

                              
Daty wykonania  
(okres realizacji) 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

 
 
 

............................................ dnia .....................                      
 
        ……………………………………………. 

podpis/y i pieczęć/cie imienna/e 
osoby/osób uprawnionej/ych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 
Wykonawcy) 

 
 
 
 



 34

 
 

Załącznik nr 6 

pieczęć wykonawcy i nr tel./faxu 

REGON .............................................................. 

NIP ..................................................................... 

internet http://...................................................... 

e-mail.................................................................. 

 
 
 

OŚWIADCZENIE  
(art. 91 ust.3 a Ustawy prawo zamówień publicznych) 

 
 

Działając w imieniu i na rzecz:  
___________________________________________________________________________
_______________ 

(nazwa Wykonawcy) 
 
przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę oleju 
napędowego lub oleju opałowego, Część ________ zamówienia, prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego, niniejszym oświadczamy że: 
 
1) wybór naszej oferty nie będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług*, 
 
2) wybór naszej oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. Powyższy obowiązek 
podatkowy będzie dotyczył ________________________ objętych przedmiotem zamówienia, 
a ich wartość netto (bez kwoty podatku) będzie wynosiła __________________.3* zł. 
 
 
* Uwaga: Wybór oferty Wykonawcy prowadzi do „powstania u zamawiającego obowiązku 
podatkowego”, kiedy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług to 
nabywca (zamawiający) będzie zobowiązany do rozliczenia (odprowadzenia) 
podatku VAT.  
*Niepotrzebne skreślić 
 
 
............................................ dnia .....................                     

podpis/y i pieczęć/cie imienna/e 
osoby/osób uprawnionej/ych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 
Wykonawcy) 
 

                                                      
3Wpisać wartość netto (bez kwoty podatku) usługi/usług wymienionych wcześniej. 



 35

 
 

Załącznik nr 7 WZÓR UMOWY – PKA 

 

Umowa nr __________ 

 

zawarta w dniu ........................... w siedzibie Zamawiającego w Gdyni pomiędzy: 

Przedsiębiorstwem Komunikacji Autobusowej Spółką z o.o., z siedzibą w Gdyni, ul. Platynowa 
19/21, 81 – 154 Gdynia, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy KRS za 
numerem KRS 0000076927, NIP 5861003497,  REGON 190396358, kapitał zakładowy: 15.686.500 PLN, 
reprezentowaną przez:  

Lecha Żurka - Prezesa Zarządu  

zwaną dalej "Zamawiającym", 

 

a  

 

...................................................................................................................................................., 

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

NIP .............................................................. 

REGON ....................................................... 

wpisaną/ym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy w ............................................, ................ Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego za numerem ........................................... lub wpisaną/ym w dniu 
............................................. do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej  

 

reprezentowaną/ym przez: 

..............................................................................................................., 

..............................................................................................................., 

zwaną/ym dalej Wykonawcą, któremu zostaje udzielone zamówienie w trybie przetargu 
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (tekst 
jedn. Dz.U. 2017 r. poz. 1579 z późn. zmianami ) zwaną dalej ustawą Pzp, 

 

o następującej treści: 

§ 1 

1. Na podstawie niniejszej umowy („Umowa”) Wykonawca zobowiązuje się sukcesywnie dostarczyć 
Zamawiającemu 4.600.0000 (słownie: cztery miliony sześćset tysięcy) litrów oleju napędowego (w 
tym: 200.000 <słownie: dwieście tysięcy> litrów oleju napędowego arktycznego) i 150.000 
(słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy) litrów oleju opałowego.  
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2. Parametry oleju napędowego muszą być zgodne z: 

a. Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań 
jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. 2015 poz. 1680), 

b. PN-EN 590:2013+A1:2017 Paliwa do pojazdów samochodowych – Oleje napędowe – 
Wymagania i metody badań.  

3. Parametry  oleju  opałowego muszą być zgodne z normą PN-C-96024:2011 : 

a. temperatura  zapłonu    -  nie niższa niż   56 oC            

b. całkowita zawartość zanieczyszczeń            -  nie wyższa niż  24 mg/kg     

c. wartość opałowa     -  nie niższa niż 42,6 MJ/kg   

4. Ilość oleju napędowego określona w ust. 1 może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu o nie więcej 
niż 15% (słownie: piętnaście procent). Zmiana ilości paliwa wskazana w zdaniu poprzednim nie 
wymaga zawarcia aneksu do niniejszej umowy, a jedynie pisemnego powiadomienia Wykonawcy. 
Zmiana ta nie może stanowić podstawy do zgłoszenia jakichkolwiek roszczeń przez żadną ze Stron 
z tego tytułu.  

5. Zamawiający oświadcza, iż nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania lub 
obrotu paliwami i energią w rozumieniu art. 32 ust.1 pkt 1 oraz pkt 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 
1997 r. prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r., poz. 220 ze zm.), zaś zakupiony od Wykonawcy 
towar przeznaczony będzie wyłącznie na własny użytek. O zmianie sytuacji prawnej w tym 
przedmiocie Zamawiający powiadomi Wykonawcę i prześle aktualne dokumenty w terminie do  
7 dni od zaistniałej zmiany. Zamawiający oświadcza, iż jest świadomy odpowiedzialności 
Wykonawcy z tytułu sprzedaży paliw ciekłych przez Zamawiającego bez posiadania przez niego 
wymaganej koncesji. 

 

§ 2 

1. Całkowita wysokość wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu niniejszej umowy nie 
może przekroczyć kwoty: …………………………….…..... zł, (słownie: 
…...............................................................................................), z zastrzeżeniem § 1 ust. 4 i § 
10 ust. 8 lit. b 

2. Wynagrodzenie rozliczane będzie za każdą zrealizowaną dostawę. Wynagrodzenie obliczone będzie 
w następujący sposób: ilość dostarczonego oleju napędowego lub opałowego pomnożona przez cenę 
za jeden litr oleju napędowego lub opałowego obliczoną według zasad określonych w ust. 3 poniżej.  

3. Cena za jeden litr oleju napędowego lub opałowego obliczana będzie w następujący sposób - suma: 
ceny hurtowej PKN ORLEN SA netto jednego litra oleju (napędowego, arktycznego, opałowego) i 
ceny hurtowej Grupy LOTOS S.A. netto jednego litra oleju (napędowego, arktycznego, opałowego) 
- na dzień realizacji dostawy - podzielona przez 2 minus upust w wysokości ………………... Cena 
obliczona w ten sposób musi być powiększona o wartość podatku VAT.  

4. Cena, o której mowa w ust. 1 zawiera w sobie wszelkie koszty zawiązane z realizacją przedmiotu 
umowy, w tym również koszty sukcesywnych dostaw, transportu, itd. 

5. Kwota określona w ust. 1 została określona w oparciu o ofertę wykonawcy stanowiącą załącznik  
nr 1 do niniejszej umowy. 

6. Należności zostaną uregulowane według faktycznie zrealizowanych dostaw. Zamawiający 
zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za dostarczony przedmiot zamówienia przelewem  w ciągu   
21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.  
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7. Podstawą do zapłaty będzie wystawiona przez Wykonawcę faktura, którą Zamawiający ureguluje 
przelewem bankowym na konto Wykonawcy w niej wskazane. Za dzień zapłaty uznany będzie dzień 
obciążenia rachunku Zamawiającego. Podstawą wystawienia faktury będzie każdorazowo protokół 
dostawy (stanowiący załącznik nr 3 do umowy) podpisany przez upoważnionych przedstawicieli 
Zamawiającego i Wykonawcy. 

8. Wysokość upustu określona procentowo w Ofercie przez Wykonawcę nie podlega obniżeniu przez 
okres obowiązywania Umowy. 

 

§ 3 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać Zamawiającemu przedmiot umowy opisany w § 1 oraz w 
SIWZ w okresie 24 miesięcy od daty podpisania umowy, w ilościach i terminie każdorazowo 
określanym przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem z zastrzeżeniem § 1 ust. 4 i § 10 ust. 8 lit. b . 
Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w związku z zamówieniem mniejszej ilości oleju 
napędowego lub opałowego, w stosunku do ilości określonych w § 1 ust. 1 w sytuacji, o której mowa 
w § 1 ust.  4.  

2. Dostawy oleju napędowego odbywać się będą sukcesywnie co najmniej 4 razy w miesiącu, w 
godzinach od 7:00 do 11:00.  

3. Jednorazowa dostawa oleju napędowego obejmować będzie od 25.000 (dwudziestu pięciu tysięcy) 
do 32.000 (trzydziestu dwóch tysięcy) litrów oleju napędowego.  

4. Szczegóły dotyczące danej dostawy oleju napędowego Zamawiający prześle w formie faksu (na 
numer Wykonawcy…………….) lub w formie elektronicznej (na adres Wykonawcy………),  na co 
najmniej 48 (słownie: czterdzieści osiem) godzin przed planowaną datą dostawy.  

5. Dostawy oleju opałowego odbywać się będą sukcesywnie.  

6. Jednorazowa dostawa oleju opałowego obejmować będzie ok. 15.000 litrów. Zamawiający 
poinformuje Wykonawcę o zamawianej ilości oleju opałowego objętego dostawą i termin realizacji w 
zamówieniu  przesłanym w formie faksu (na numer Wykonawcy…………..) lub w formie elektronicznej 
(na adres Wykonawcy……………). Wykonawca będzie zobowiązany do realizacji dostawy w terminie 
wskazanym w zamówieniu, z tym zastrzeżeniem, że termin nie może być krótszy niż 48 (słownie: 
czterdzieści osiem) godzin od daty przekazania przez Zamawiającego zamówienia 

7. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać olej napędowy w odmianie odpowiedniej dla danej pory 
roku, zapewniając spełnienie przez dostarczane paliwo odpowiednich właściwości 
niskotemperaturowych, a w szczególności odpowiedniej temperatury zablokowania zimnego filtru 
(CFPP).  

8. Wykonawca zobowiązany będzie dostarczać olej napędowy lub olej opałowy autocysterną na koszt i 
ryzyko Wykonawcy do siedziby Zamawiającego. Pomiar ilości  dostarczanego oleju napędowego 
dokonywany będzie wyłącznie wg elektronicznego urządzenia  pomiarowego „Petro-Vend”  
posiadającego legalizację Obwodowego Urzędu Miar, stanowiącego własność Zamawiającego. 

9. Do każdej z dostaw oleju napędowego lub oleju opałowego Wykonawca będzie zobowiązany dołączyć 
Zamawiającemu przed przystąpieniem do czynności odbioru dostawy:  

a. aktualne świadectwo jakości dostarczanego oleju napędowego (oryginał lub kopia 
poświadczona za zgodność z oryginałem), które powinno być doręczone pracownikowi 
magazynu Zamawiającego wraz z dostawą,  

b. dowód dostawy WZ, który musi zawierać następujące dane: temperatura, gęstość, ilość 
dostarczonego paliwa w litrach i kilogramach. Po podpisaniu dowodu WZ przez upoważnionego 
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pracownika Zamawiającego oraz upoważnionego pracownika Wykonawcy, dane w nim 
zawarte nie mogą być podważane i zmieniane przez Wykonawcę.  

Każdorazowy odbiór dostarczonego oleju napędowego lub oleju opałowego odbywać się będzie  
w siedzibie Zamawiającego z udziałem: upoważnionego pracownika Zamawiającego oraz 
upoważnionego pracownika Wykonawcy, po sprawdzeniu przez upoważnionego pracownika 
Zamawiającego plomb założonych przez Wykonawcę na zaworach wlewowych i spustowych 
autocysterny lub skrzyni załadunkowo-rozładunkowej. Zamawiający wymaga, żeby każdorazowa 
dostawa zaplombowana była plombami, których wzór musi być zgodny ze wzorem plomb 
stanowiących załącznik numer 3 do niniejszej umowy. 

10.  W przypadku stwierdzenia przez upoważnionego pracownika Zamawiającego jakiegokolwiek 
naruszenia plomb założonych przez Wykonawcę na zaworach wlewowych i spustowych autocysterny 
lub skrzyni załadunkowo-rozładunkowej (w której umieszczone są zawory), jest on zobowiązany do 
odmowy odbioru dostawy. W takim przypadku Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia oleju 
napędowego lub opałowego autocysterną opatrzoną nienaruszonymi plombami założonymi  przez 
Wykonawcę  na zaworach wlewowych i spustowych autocysterny lub skrzyni załadunkowo-
rozładunkowej (w której umieszczone są zawory) – w terminie do 8 godzin od stwierdzenia 
naruszenia plomb przez upoważnionego pracownika Zamawiającego.  

Protokół odbioru dostawy, którego wzór stanowi załącznik numer 4 do niniejszej umowy, podpisany 
bez zastrzeżeń, przez  upoważnionego pracownika Zamawiającego, stanowić będzie podstawę do 
odbioru dostawy i wystawienia przez Wykonawcę faktury za dostawę, której dotyczyć będzie 
protokół.  

 

§ 4 

1. Zamawiający będzie uprawniony do pobierania próbek oleju napędowego lub opałowego przy każdej 
dostawie w celu dokonania oceny wzrokowej, czy dostarczony olej jest klarowny, bez zawiesin, 
osadów, ciał stałych lub wody. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego zanieczyszczeń, 
dostarczony olej uznany zostanie za niezgodny z umową i zwrócony Wykonawcy na jego koszt. W 
takim przypadku Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia nowego, czystego oleju w terminie 
do 8 godzin.  

Zamawiający przekaże pobraną próbkę oleju do akredytowanego laboratorium w celu 
przeprowadzenia kontroli oleju w zakresie zgodności właściwości oleju z parametrami fizyko-
chemicznymi przedstawionymi w ofercie. Jeżeli przeprowadzone badanie wykaże bezzasadność 
zarzutów Zamawiającego, koszty badania oraz koszty wymiany dostawy poniesione przez 
Wykonawcę obciążą Zamawiającego.  

2. Wykonawca wyraża zgodę na prowadzenie kontroli dostarczanego oleju przez wykonywanie badań 
na jego koszt w niezależnym laboratorium, w zakresie zgodności właściwości dostarczanego i 
eksploatowanego oleju z parametrami fizyko-chemicznymi przedstawionymi w umowie. Kontrola taka 
zostanie przeprowadzona w przypadku powzięcia przez Zamawiającego wątpliwości dotyczących 
zgodności właściwości dostarczonego i eksploatowanego oleju z parametrami fizyko-chemicznymi 
przedstawionymi w umowie. Jeżeli  przeprowadzone badanie wykaże bezzasadność zarzutów 
Zamawiającego, koszty badania poniesie Zamawiający. Ujawnienie niezgodności parametrów próbki 
oleju danej dostawy z przedstawionymi w umowie będzie uznane za dostawę niezgodną z 
przedmiotem umowy i podlegać będzie reklamacji. 

3. W przypadku stwierdzenia, że jakość oleju jest niezgodna z dostarczonym świadectwem jakości, 
Wykonawca będzie zobowiązany do zwrotu Zamawiającemu: kosztów usunięcia skutków 
dostarczenia i stosowania przez Zamawiającego oleju wadliwej jakości  określonych przez 
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Zamawiającego w terminie do 3 (słownie: trzech) dni od daty stwierdzenia przez Zamawiającego 
niezgodności pomiędzy dostarczonym olejem  i dołączonym świadectwem jakości. Zamawiający 
każdorazowo szczegółowo wskaże, jakie skutki wywołała dostawa oleju wadliwej jakości, oceni także 
koszt ich usunięcia. Protokół dokonanych ustaleń każdorazowo zostanie przedłożony Wykonawcy, 
który w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od daty jego doręczenie będzie mógł wnieść umotywowane 
zastrzeżenia w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

4. W przypadku  wystąpienia awarii lub konieczności modernizacji stacji paliw Zamawiającego, na czas 
niezbędny do usunięcia awarii lub przeprowadzenia prac modernizacyjnych, Wykonawca będzie 
zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu nieodpłatnie zbiornika z dystrybutorem lub 
podstawienia autocysterny – w terminie do 24 (słownie: dwudziestu czterech) godzin od daty 
przekazania przez Zamawiającego informacji  o awarii lub konieczności modernizacji stacji paliw 
Wykonawcy w formie faksu ( na numer Wykonawcy …………… ) lub w formie elektronicznej (na adres 
Wykonawcy ………………). 

5. Wykonawca może zdeponować zbiornik w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w terminie  
3 (słownie: trzech) dni od daty podpisania umowy na koszt i wyłączne ryzyko Wykonawcy. 
Zamawiający nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności za zdeponowany na jego terenie, przez 
Wykonawcę, zbiornik. Wszystkie koszty związane z jego posadowieniem i eksploatacją, w okresie 
obowiązywania umowy ponosić będzie Wykonawca.  

 Jeżeli Wykonawca nie dotrzyma wskazanego w zdaniu pierwszym powyżej terminu zdeponowania 
zbiornika, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca w przypadku wystąpienia awarii lub konieczności 
modernizacji wewnętrznej stacji paliw Zamawiającego, dostarczy Zamawiającemu zbiornik  
z dystrybutorem lub podstawi autocysternę w terminie 24 (słownie: dwudziestu czterech) godzin od 
daty przekazania przez Zamawiającego informacji o awarii lub konieczności modernizacji stacji paliw 
Wykonawcy w formie faksu ( na numer Wykonawcy ……………) lub w formie elektronicznej (na adres 
Wykonawcy ………………). 

6. Jeżeli Wykonawca nie dotrzyma terminów dostarczenia zbiornika z dystrybutorem lub podstawienia 
autocysterny wskazanych w ust. 4 lub 5 powyżej, zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 
10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) za każdy dzień opóźnienia.  W przypadku  dwukrotnej 
opóźnienia Wykonawcy, Zamawiającemu przysługuje, niezależnie od naliczenia kar umownych, 
prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w całości lub w części w terminie 30 (słownie: trzydziestu) 
dni od upływu terminu wskazanego w pkt. 4 lub 5 powyżej. 

7. W zakresie nieuregulowanym postanowieniami niniejszej umowy, do pobierania próbek paliwa mieć 
będą zastosowanie przepisy Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 1 września 2009 roku  
w sprawie sposobu pobierania próbek paliw ciekłych i biopaliw ciekłych (Dz.U. z 2014, poz. 1035) 
oraz polskiej normy PN-EN ISO 3170. W przypadku rozbieżności czy też sprzeczności pomiędzy 
treścią umowy, a treścią powołanego rozporządzenia i/lub normy - Strony zobowiązane są do 
stosowania rozporządzenia lub normy. 

 

§ 5 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  

a. w wysokości 20% wartości umowy brutto określonej w § 2 ust. 1, w przypadku odstąpienia 
od umowy w całości lub w części, przez Wykonawcę lub Zamawiającego, z przyczyn zależnych 
od Wykonawcy, 

b. w wysokości 10% wartości brutto zamówionej niezrealizowanej dostawy za każdy dzień 
opóźnienia, gdy Wykonawca nie dostarczy zamówionego przedmiotu dostawy w terminie 
ustalonym w oparciu o § 3 ust. 4 lub ust. 6, 
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c. w wysokości 2% wartości brutto dostawy objętej reklamacją za każdy dzień opóźnienia  
w dostawie w miejsce reklamowanej partii oleju. 

2. Dostarczanie olejów w ilości, terminie lub jakości niespełniającej wymagań określonych  
w Umowie, niezależnie od wypełnienia przez Wykonawcę obowiązku zawartego w § 4 ust.3, 
Zamawiający uważać będzie za niewykonanie Umowy.  

3. Trzykrotne niewykonanie Umowy, wskazane w ust. 2, upoważnia Zamawiającego do odstąpienia  
od umowy w całości lub w części w terminie 60 dni od dnia zaistnienia trzeciego przypadku 
niewykonania Umowy. 

4. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokryje poniesionej szkody, Zamawiający może 
dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy,  
na co Wykonawca wyraża zgodę. 

6. 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.  
W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu 
wykonania części umowy.  

7. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

 

§ 6 

1. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, by przez cały okres realizacji niniejszej umowy Wykonawca 
był wymieniony w wykazie dostawców dokonujących dostawy towarów, które złożyły kaucję 
gwarancyjną, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 ze zm.), a wysokość kaucji gwarancyjnej powinna 
odpowiadać co najmniej jednej piątej kwoty podatku należnego od przewidywanej przez podmiot, o 
którym mowa w art. 105 b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, w danym miesiącu kwoty 
podatku, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy  o podatku od towarów i usług, z tym że nie 
może być niższa niż 10.000.000 zł (słownie: dziesięć milionów złotych). W przypadku zmian 
przepisów regulujących wysokość kaucji gwarancyjnej  Wykonawca będzie zobowiązany zwiększyć 
wysokość kaucji gwarancyjnej do kwoty wynikającej z tych przepisów i niezwłocznego przedłożenia 
Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego złożenie kaucji. 

2. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w ust. 1 powyżej                             
i doręczenia Zamawiającemu wydanej przez właściwy organ decyzji orzekającej o odpowiedzialności 
podatkowej Zamawiającego za zaległości podatkowe Wykonawcy w związku z dokonanymi na rzecz 
Zamawiającego, na podstawie niniejszej umowy, dostawami oleju napędowego, Wykonawca 
zobowiązany będzie do zwrotu Zamawiającemu zapłaconych przez niego kwot wynikających z takiej 
decyzji organu podatkowego. 

3. W przypadku dokonania przez Zamawiającego zapłaty zaległości Wykonawcy w podatku  
od towarów i usług na podstawie art. 105 a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 
i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 ze zm.), Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia 
zapłaconej kwoty z należności Wykonawcy z tytułu zrealizowanych dostaw. 
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§ 7 

Umowa zostaje zawarta na czas określony 24 miesięcy od dnia jej podpisania przez obie Strony,  
tj. od dnia _______ do dnia _________. 

 

§ 8 

1. Strony zobowiązują się do bieżącej kontroli właściwego wykonywania przedmiotu niniejszej umowy.  

2. Do koordynowania realizacji przedmiotu umowy oraz przekazywania wzajemnych uwag 
wynikających  z realizacji  niniejszej umowy upoważnione są: 

a. ze strony Wykonawcy: 

imię i nazwisko:  

stanowisko:   

numer telefonu:  

numer faksu:  

adres poczty elektronicznej:  

dni i godziny pracy:  

b. ze strony Zamawiającego: 

imię i nazwisko:  

stanowisko:   

numer telefonu:  

numer faksu:  

adres poczty elektronicznej:  

dni i godziny pracy:  

3. Koordynatorzy nie posiadają upoważnienia do składania oświadczeń zmierzających do zmiany treści 
umowy, jej zakończenia (wypowiedzenia, rozwiązania lub odstąpienia) uznania lub zwolnienia  
z długu, potrącenia, przelewu/kompensaty wierzytelności wynikających z umowy, chyba że są one 
członkami organów Stron i posiadają umocowanie lub odrębne pełnomocnictwo do działania 
w imieniu Strony.  

4. Zmiana lub zastępstwo osoby, o której mowa w § 8 ust. 2 lit. a lub  lit. b nie wymaga zmiany umowy, 
a dokonywana będzie w formie pisemnego powiadomienia drugiej Strony umowy. 

 

§ 9 

1. Wykonawca oświadcza, że wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 
……………..zł  (słownie:……………………….)  w formie ……………………………………………….   

2. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez 
zmniejszenia jego wysokości. 

3. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym 
rachunku bankowym.  
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4. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie gwarancji, w treści gwarancji powinny się znaleźć 
zapisy, z których będzie wynikać, iż przedmiotowa gwarancja jest nieodwołalna, bezwarunkowa  
i płatna na pierwsze żądanie. 

5. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go 
przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

6. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi  
z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt 
prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy 
wykonawcy.  

7. Zamawiający zwraca oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia w innej formie 
niż pieniężna, pozostawiając w dokumentacji jego kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem.  

8. Zabezpieczenie zwracane jest w wysokości pomniejszonej o ewentualne potrącenia, dokonane przez 
Zamawiającego. 

 

§ 10 

1. Zamawiający, zgodnie z art. 142 ust. 5 Ustawy PZP, przewiduje możliwość zmiany wysokości 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany w trakcie realizacji Umowy: 

a. stawki podatku od towaru i usług, 

b. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 
ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

c. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę. 

2. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1.a), wysokość wynagrodzenia netto Wykonawcy, 
zostanie powiększona o kwotę podatku od towarów i usług w stawce obowiązującej na dzień 
wystawienia faktury, z zastrzeżeniem ust. 3 i 6 niniejszego paragrafu. 

3. Niezależnie od treści ust. 2, w przypadku zaistnienia przesłanek określonych  
w ust. 1, Wykonawca będzie uprawniony do złożenia pisemnego wniosku do Zamawiającego o 
dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia. W pisemnym wniosku Wykonawca zobowiązany jest 
do przedstawienia szczegółowego wyliczenia, z którego będzie wynikać,  
w jaki sposób i o ile zmiany określone w ust. 1 wpłynęły na zmianę kosztów wykonania przedmiotu 
Umowy przez Wykonawcę. Wniosek musi również zawierać uzasadnienie  
i określenie kwoty, o jaką ma wzrosnąć wynagrodzenie Wykonawcy. 

4. W przypadku zmiany wskazanej w ust. 1 lit. a lub b – Wykonawca przekaże szczegółowe uzasadnienie 
faktyczne i prawne oraz szczegółowe wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po 
zmianie umowy, w tym wykazanie związku pomiędzy wnioskowaną przez Wykonawcę kwotą 
podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmiany o której mowa w ust. 1 lit a lub b na kalkulację 
wynagrodzenia Wykonawcy. Wniosek powinien zawierać wyłącznie dodatkowe koszty realizacji 
umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem płacy minimalnej lub 
zmianą stawki podatku VAT. 

5. W przypadku zmiany wskazanej w ust. 1 c – Wykonawca przekaże wyczerpujące uzasadnienie 
faktyczne i prawne oraz szczegółowe wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po 
zmianie umowy, w tym wykazanie związku pomiędzy wnioskowaną przez Wykonawcę kwotą 
podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmiany zasad o których mowa w ust. 1 lit. c na kalkulację 
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wynagrodzenia Wykonawcy. Wniosek powinien zawierać wyłącznie dodatkowe koszty realizacji 
umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 
1 c. 

6. W terminie 7 dni od przedłożenia przez Wykonawcę pisemnego wniosku, o którym mowa  
w ust. 3-5, Zamawiający pisemnie ustosunkuje się do niego i uwzględni go w całości, albo wniesie 
swoje zastrzeżenia. W przypadku wniesienia zastrzeżeń przez Zamawiającego, Strony przystąpią do 
negocjacji zmiany wysokości wynagrodzenia, które powinny się zakończyć w terminie 10 dni od dnia 
dostarczenia Wykonawcy tych zastrzeżeń. 

7. Wzrost wysokości wynagrodzenia, o którym jest mowa powyżej, może dotyczyć tylko  
i wyłącznie usług za kolejne miesiące po miesiącu, w którym wystąpiły zmiany, o których jest mowa 
w ust. 1. 

8. Zamawiający, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 Ustawy, przewiduje możliwość zmiany postanowień 
zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w 
zakresie: 

a. wynikającym ze zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie 
dostosowanie treści Umowy do aktualnego stanu prawnego, 

b. wydłużenia terminu obowiązywania umowy, jednakże nie dłużej niż o 2 miesiące  w stosunku 
do terminu obowiązywania umowy określonego w Umowie, w sytuacji  opóźnienia w wyborze 
nowego wykonawcy, nie zakończenia postępowania przetargowego na wybór nowego 
wykonawcy, przed końcem okresu obowiązywania Umowy. 

9. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 Ustawy: 

a. zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (w tym m.in. 
zmiana danych teleadresowych strony, zmiana osób uprawnionych do reprezentacji strony), 

b. konieczność poprawienia oczywistej omyłki rachunkowej lub pisarskiej, 
c. skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji. 

 

§ 11 

1. Na czas działania siły wyższej obowiązki Strony, która nie jest w stanie wykonać danego obowiązku 
ze względu na działanie siły wyższej, ulegają zawieszeniu.  

2. Strona umowy, która opóźnia się ze swoim świadczeniem wynikającym z niniejszej umowy  
ze względu na działanie siły wyższej nie jest narażona na utratę zabezpieczenia wykonania umowy, 
kary umowne lub odstąpienie od umowy przez drugą Stronę z powodu niedopełnienia obowiązków 
umownych. 

3. Dla potrzeb umowy, "siła wyższa" oznacza zdarzenie, którego wystąpienie jest niezależne od Stron  
i któremu nie mogą one zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, a w szczególności: wojny, 
stany nadzwyczajne, klęski żywiołowe, epidemie, ograniczenia związane z kwarantanną, embargo, 
rewolucje, zamieszki i strajki. 

4. Każda ze Stron jest obowiązana do niezwłocznego zawiadomienia drugiej ze Stron o zajściu 
przypadku siły wyższej. O ile druga ze Stron nie wskaże inaczej na piśmie, Strona, która dokonała 
zawiadomienia będzie kontynuowała wykonywanie swoich obowiązków wynikających z umowy,  
w takim zakresie, w jakim jest to praktycznie uzasadnione, jak również musi podjąć wszystkie 
alternatywne działania zmierzające do wykonania umowy, których podjęcia nie wstrzymuje zdarzenie 
siły wyższej. 
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5. W przypadku ustania siły wyższej, Strony niezwłocznie przystąpią do realizacji swych obowiązków 
wynikających z umowy. 

§ 12 

Zakazuje się pod rygorem nieważności dokonywania cesji wierzytelności, jak również zawierania innych 
umów pod jakimkolwiek tytułem prawnym skutkujących przeniesieniem wierzytelności na inne podmioty 
bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

 

§ 13 

1. Niniejsza umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinna być interpretowana.  
W sprawach nie uregulowanych postanowieniami umowy mają zastosowanie odpowiednio 
stosowane przepisy: ustawy Prawo zamówień publicznych oraz  Kodeksu cywilnego. 

2. Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają - pod rygorem nieważności - formy pisemnej   
w formie obustronnie podpisanego aneksu. 

3. Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej Umowy strony rozstrzygać będą 
polubownie. W przypadku niedojścia do porozumienia, spory rozstrzygane będą przez sąd 
powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

 

§ 14 

Strony oświadczają, iż wskazane na wstępie adresy są adresami do korespondencji. O każdej zmianie 
adresu każda ze stron niezwłocznie zawiadomi na piśmie listem poleconym drugą stronę. Do czasu 
zawiadomienia o zmianie adresu wszelka korespondencja kierowana na dotychczas znany adres jest 
uznawana za skutecznie doręczoną. 

 

§ 15 

Integralną cześć umowy stanowią załączniki: 

1. Oferta Wykonawcy 
2. Formularz Cenowy 
3. Wzór plomb zgodnie z którym będą każdorazowo zaplombowane zawory wlewowe i spustowe 

autocysterny lub skrzyni załadunkowo-rozładunkowej autocysterny, którą dostarczany będzie olej 
napędowy do magazyny Zamawiającego. 

4. Wzór protokołu odbioru dostawy. 
5. SIWZ wraz z załącznikami  

 

§ 16 

Umowa sporządzona została w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

 

WYKONAWCA      ZAMAWIAJĄCY 
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Załącznik nr 3 do Umowy 

Wzór plomb, zgodnie z którym będą każdorazowo zaplombowane zawory wlewowe i spustowe 
autocysterny lub skrzyni załadunkowo-rozładunkowej (w której umieszczone są zawory) autocysterny, 
którą dostarczany będzie olej napędowy, stanowiący przedmiot umowy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 
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Załącznik nr 4 do Umowy 

Wzór protokołu odbioru dostawy 

 

 

Protokół odbioru dostawy nr …………………. Sporządzony w dniu  ………………. w siedzibie 
Zamawiającego, tj. ul. Platynowa 19/21, 81-154 Gdynia 

 

W dniu ……………… o godzinie ……………………. dostarczono do Przedsiębiorstwa Komunikacji 
Autobusowej sp. z o.o. (Gdynia, ul. Platynowa 19/21) autocysterną o nr rej. ……………….. olej napędowy 
o parametrach określonych: 

a. świadectwo jakości nr …………….. z dnia …………………………. 
b. dowodem dostawy WZ nr …………………..  z dnia ………………. 
c. olej napędowy produkcji ………………………………………………… 

Przedstawiciel Zamawiającego: 

1. ……………………………………. 

oraz  

Przedstawiciel Wykonawcy: 

1. …………………………………. 

po zweryfikowaniu stanu plomb pod kątem ewentualnego naruszenia oraz ich zgodności ze wzorem 
plomb stanowiącym załącznik numer 3 do umowy nr ……………… zawartej w dniu ………………………..: 

 

A. W związku z ujawnieniem (podać stan faktyczny i uzasadnienie) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Przedstawiciel Zamawiającego odmawia przystąpienia do czynności odbioru odstawy. 

B. Pobrana próbka paliwa ma dostateczną klarowność i nie zawiera wody. 
C. Ilość deklarowana (dane wg dowodu dostawy WZ): 

 
Data Temperatura 

rzeczywista 
[°C] 

Gęstość 
rzeczywista 

[kg/litr] 

Ilość 
rzeczywista 

[litry] 
 

Gęstość 
w 

temp. 
15°C z 
tabeli 

[kg/litr] 

Współczynnik 
korekcji 
objętości 

Ilość 
w 

temp. 
15°C 
[litry] 

Ciężar 
[kg] 

        

        

 
 
Pomiary przed wlaniem paliwa do zbiornika: 
Zbiornik        
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Pomiary po wlaniu paliwa do zbiornika: 
Zbiornik        

        

Ilość przyjęta na stan 
magazynowy PZ [litry] 

     

 
Rozliczenie dostawy: 

Data Ilość 
deklarowana 
na dowodzie 

dostawy 
[litry] 

Ilość 
przed 

wlaniem 
w temp. 

15°C 
[litry] 

Ilość po 
wlaniu w 

temp. 
15°C 
[litry] 

Ilość 
przyjęta 
w temp. 

15°C 
[litry] 

Braki/nadwyżki 
w temp. 15°C 

[litry] 

Różnica 
ilości w 
temp. 
15°C 
[%] 

       

       

 
 

Po odczytaniu protokół podpisano: 

w imieniu Wykonawcy: 

…………………………………………. 

w imieniu Zamawiającego: 

…………………………………………. 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 
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Załącznik nr 8 WZÓR UMOWY – PKM 
 

Umowa nr ___________ 

 

zawarta w dniu ........................... w siedzibie Zamawiającego w Gdyni pomiędzy: 

Przedsiębiorstwem Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (81-571),  
ul. Chwaszczyńska 169, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku,  VIII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego  pod numerem KRS: 0000075417, NIP: 586-10-08-276, REGON: 190418189, kapitał 
zakładowy: 19.827.500 zł, reprezentowaną przez: 

 

Bogusława Stasiaka  – Prezesa Zarządu 

Piotra Topolewicza  – Wiceprezesa Zarządu 

 

zwaną dalej "Zamawiającym", 

 

a  

...................................................................................................................................................., 

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

NIP .............................................................. 

REGON ....................................................... 

wpisaną/ym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy w ............................................, ................ Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego za numerem ........................................... lub wpisaną/ym w dniu 
............................................. do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej  

 

reprezentowaną/ym przez: 

..............................................................................................................., 

..............................................................................................................., 

zwaną/ym dalej Wykonawcą, któremu zostaje udzielone zamówienie w trybie przetargu 
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (tekst 
jedn. Dz.U. 2017 r. poz. 1579 z późn. zmianami ) zwaną dalej ustawą Pzp, 

 

o następującej treści: 

 

§ 1 

1. Na podstawie niniejszej umowy („Umowa”) Wykonawca zobowiązuje się sukcesywnie dostarczać 
Zamawiającemu 3.700.000 (słownie: trzy miliony siedemset tysięcy) litrów oleju napędowego w tym 
150.000 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy) litrów oleju napędowego arktycznego do autobusów 
Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Chwaszczyńska 169. 

2. Parametry oleju napędowego muszą być zgodne z: 
a. Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań 

jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. 2015 r., poz. 1680), 
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b. PN-EN 590:2013+A1:2017 Paliwa do pojazdów samochodowych – Oleje napędowe – 
Wymagania i metody badań.  

3. Ilość oleju napędowego określona w ust. 1 może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu o nie więcej niż 
15% (słownie: piętnaście procent). Zmiana ilości paliwa wskazana w zdaniu poprzednim nie wymaga 
zawarcia aneksu do niniejszej umowy, a jedynie pisemnego powiadomienia Wykonawcy. Zmiana  
ta nie może stanowić podstawy do zgłoszenia jakichkolwiek roszczeń przez żadną ze Stron z tego 
tytułu.  

4. Zamawiający oświadcza, iż nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania lub obrotu 
paliwami i energią w rozumieniu art. 32 ust.1 pkt 1 oraz pkt 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. 
prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r., poz. 220 ze zm.), zaś zakupiony od Wykonawcy towar 
przeznaczony będzie wyłącznie na własny użytek. O zmianie sytuacji prawnej w tym przedmiocie 
Zamawiający powiadomi Wykonawcę i prześle aktualne dokumenty w terminie do 7 dni od zaistniałej 
zmiany. Zamawiający oświadcza, iż jest świadomy odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu sprzedaży 
paliw ciekłych przez Zamawiającego bez posiadania przez niego wymaganej koncesji. 

 

§ 2 

1. Całkowita wysokość wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu niniejszej umowy nie 
może przekroczyć kwoty: …………………………….…..... zł, (słownie: 
…...............................................................................................), z zastrzeżeniem § 1 ust. 3 i § 
10 ust. 8 lit. b. 

2. Wynagrodzenie rozliczane będzie za każdą zrealizowaną dostawę. Wynagrodzenie obliczone będzie 
w następujący sposób: ilość dostarczonego oleju napędowego pomnożona przez cenę za jeden litr 
oleju napędowego obliczoną według zasad określonych w ust. 3 poniżej.  

3. Cena za jeden litr oleju napędowego obliczana będzie w następujący sposób - suma: ceny hurtowej 
PKN ORLEN SA netto jednego litra oleju (napędowego, arktycznego) i ceny hurtowej Grupy LOTOS 
S.A. netto jednego litra oleju (napędowego, arktycznego) - na dzień realizacji dostawy - podzielna 
przez 2 minus upust w wysokości………………... Cena obliczona w ten sposób musi być powiększona 
o wartość podatku VAT.  

4. Cena, o której mowa w ust. 1 zawiera w sobie wszelkie koszty zawiązane z realizacją przedmiotu 
umowy, w tym również koszty sukcesywnych dostaw, transportu, itd. 

5. Kwota określona w ust. 1 została określona w oparciu o ofertę wykonawcy stanowiącą załącznik  
nr 1 do niniejszej umowy. 

6. Należności zostaną uregulowane według faktycznie zrealizowanych dostaw. Zamawiający 
zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za dostarczony przedmiot umowy przelewem w ciągu  
21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.  

7. Podstawą do zapłaty będzie wystawiona przez Wykonawcę faktura, którą Zamawiający ureguluje 
przelewem bankowym na konto Wykonawcy w niej wskazane. Za dzień zapłaty uznany będzie dzień 
obciążenia rachunku Zamawiającego. Podstawą wystawienia faktury będzie każdorazowo protokół 
dostawy (stanowiący załącznik nr 4 do umowy) podpisany przez upoważnionych przedstawicieli 
Zamawiającego i Wykonawcy. 

8. Wysokość upustu określona procentowo w Ofercie przez Wykonawcę nie podlega obniżeniu przez 
okres obowiązywania Umowy. 
 

§ 3 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać Zamawiającemu przedmiot umowy opisany w § 1 oraz  
w SIWZ w okresie 24 miesięcy od daty podpisania umowy, w ilościach i terminie każdorazowo 
określanym przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem z zastrzeżeniem § 1 ust. 3 i § 10 ust. 8 lit. b. 
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Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w związku z zamówieniem mniejszej ilości oleju 
napędowego, w stosunku do ilości określonych w § 1 ust. 1 w sytuacji, o której mowa w § 1 ust. 3.  

2. Dostawy odbywać się będą sukcesywnie, dwa razy w tygodniu – we wtorki i piątki                           
(także w dni ustawowo wolne od pracy, jeżeli będą przypadać we wtorek lub piątek),                             
w godzinach: 7.00-13.00. Każda z jednostkowych dostaw obejmować będzie od 15.000 (słownie: 
piętnastu tysięcy) do 30.000 (słownie: trzydziestu tysięcy) litrów oleju napędowego. Szczegóły 
dotyczące danej dostawy Zamawiający prześle w formie faksu  
(na numer……………..)lub w formie elektronicznej (na adres…………….), na co najmniej  
48 (słownie: czterdzieści osiem) godzin przed planowaną datą dostawy. 

3. Wykonawca zobowiązany będzie także do jednej dodatkowej dostawy uzupełniającej  
w miesiącu. Ilość oleju napędowego objętego dostawą dodatkową i jej termin realizacji ustalane 
będą każdorazowo przez Zamawiającego i przekazywane Wykonawcy (zamówienie)  w formie faksu 
(na numer……………) lub w formie elektronicznej (na adres………………..). Wykonawca będzie 
zobowiązany do realizacji dostawy dodatkowej w terminie 48 (słownie: czterdziestu ośmiu) godzin 
od daty przekazania przez Zamawiającego zamówienia.  

4. Wykonawca zobowiązany będzie dostarczać przedmiot umowy autocysterną na koszt i ryzyko 
Wykonawcy, do magazynu Zamawiającego w Gdyni, ul. Chwaszczyńska 169. Zamawiający wymaga, 
aby zawory wlewowe i spustowe autocysterny lub skrzyni załadunkowo – rozładunkowej (w której 
umieszczone są zawory) autocysterny zaplombowane były każdorazowo plombami, których wzór 
musi być zgodny ze wzorem plomb stanowiących załącznik numer 3 do niniejszej umowy. 

Pomiar ilości dostarczanego oleju napędowego dokonywany będzie wyłącznie wg elektronicznego 
urządzenia  pomiarowego „Petro-Vend” posiadającego legalizację Obwodowego Urzędu Miar, 
stanowiącego własność Zamawiającego. 

5. Do każdej z dostaw Wykonawca będzie zobowiązany doręczyć komisji Zamawiającego, przed 
przystąpieniem przez komisję Zamawiającego do czynności odbioru dostawy:  

a. aktualne świadectwo jakości dostarczanego oleju napędowego (oryginał lub kopia 
poświadczona za zgodność z oryginałem), które powinno być doręczone komisji 
Zamawiającego wraz z dostawą,  

b. dowód dostawy WZ, który musi zawierać następujące dane: temperatura, gęstość, ilość 
dostarczonego paliwa w metrach sześciennych i kilogramach, dane producenta (nazwa  
i siedziba) oleju napędowego objętego dostawą. Po podpisaniu dowodu WZ przez komisję 
Zamawiającego oraz upoważnionego pracownika Wykonawcy, dane w nim zawarte nie mogą 
być podważane i zmieniane  przez Wykonawcę.  

6. Komisja Zamawiającego odmówi przystąpienia do czynności odbioru dostawy w przypadku: 
a. braku doręczenia któregokolwiek z dokumentów wskazanych w ust. 5, 
b. doręczenie dokumentu wskazanego w ust. 5 lit. a w innej niż wymagana formie, 
c. doręczenie dokumentu wskazanego w ust. 5 lit. b niezawierającego którejkolwiek  

z wymaganych w nim danych, 
d. doręczenia dokumentu wskazanego w ust. 5 lit. b zawierającego jakiekolwiek dane niezgodne 

z przedmiotem umowy. 
W wyżej wskazanych przypadkach komisja Zamawiającego dokona odpowiedniej adnotacji  
w protokole odbioru dostawy, którego wzór stanowi załącznik numer 4 do niniejszej umowy. W takim 
przypadku Wykonawca będzie zobowiązany do doręczenia komisji Zamawiającego prawidłowych 
dokumentów w terminie 8 godzin od stwierdzenia ich nieprawidłowości przez komisję 
Zamawiającego. 

7. Każdorazowy odbiór dostarczonego oleju napędowego odbywać się będzie w siedzibie 
Zamawiającego z udziałem: komisji składającej się z dwóch upoważnionych pracowników 
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Zamawiającego oraz upoważnionego pracownika Wykonawcy, po sprawdzeniu przez komisję 
Zamawiającego plomb założonych przez Wykonawcę na zaworach wlewowych i spustowych 
autocysterny lub skrzyni załadunkowo-rozładunkowej (w której umieszczone są zawory). 

W przypadku stwierdzenia przez komisję Zamawiającego jakiegokolwiek naruszenia plomb 
założonych przez Wykonawcę na zaworach wlewowych i spustowych autocysterny lub skrzyni 
załadunkowo-rozładunkowej (w której umieszczone są zawory) lub ich niezgodności  
ze wzorem plomb stanowiących załącznik nr 3 do niniejszej umowy, komisja Zamawiającego odmówi 
odbioru dostawy, dokonując odpowiedniej adnotacji w protokole odbioru dostawy, którego wzór 
stanowi załącznik nr 4 do niniejszej umowy. W takim przypadku Wykonawca będzie zobowiązany do 
dostarczenia oleju napędowego autocysterną opatrzoną nienaruszonymi plombami założonymi przez 
Wykonawcę na zaworach wlewowych i spustowych autocysterny lub skrzyni załadunkowo-
rozładunkowej (w której umieszczone są zawory) – w terminie do 8  godzin od stwierdzenia 
naruszenia plomb lub ich niezgodności ze wzorem plomb stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej 
umowy przez komisję Zamawiającego. 

Protokół odbioru dostawy, którego wzór stanowi załącznik numer 4 do niniejszej umowy, podpisany 
bez zastrzeżeń, przez komisję Zamawiającego, stanowić będzie podstawę do odbioru dostawy  
i wystawienia przez Wykonawcę faktury za dostawę, której dotyczyć będzie protokół.  

 

§ 4 

1. Komisja Zamawiającego będzie uprawniona do pobierania próbek oleju napędowego przy każdej 
dostawie w celu dokonania oceny wzrokowej, czy dostarczony olej napędowy  jest klarowny, bez 
zawiesin, osadów, ciał stałych lub wody. W przypadku stwierdzenia zanieczyszczeń przez komisję 
Zamawiającego, komisja odmówi odbioru dostawy dokonując odpowiedniej adnotacji w protokole 
odbioru dostawy, którego wzór stanowi załącznik numer 4 do niniejszej umowy, a dostarczony olej 
napędowy uznany zostanie za niezgodny z umową i zwrócony Wykonawcy na jego koszt. W takim 
przypadku Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia nowego, czystego oleju napędowego –  
w terminie do 8 godzin.  
Zamawiający przekaże pobraną próbkę oleju napędowego do akredytowanego laboratorium  
w celu przeprowadzenia kontroli oleju napędowego w zakresie zgodności właściwości oleju  
z parametrami fizyko-chemicznymi przedstawionymi w SIWZ złożonej przez Wykonawcę. Jeżeli  
przeprowadzone badanie wykaże bezzasadność zarzutów Zamawiającego, koszty badania oraz 
koszty wymiany dostawy poniesione przez Wykonawcę obciążą Zamawiającego.  

2. Wykonawca wyraża zgodę na prowadzenie kontroli dostarczanego oleju napędowego przez 
wykonywanie badań na jego koszt w niezależnym laboratorium, w zakresie zgodności właściwości 
dostarczanego i eksploatowanego oleju z parametrami fizyko-chemicznymi przedstawionymi w SIWZ. 
Kontrola taka zostanie przeprowadzona w przypadku powzięcia przez Zamawiającego wątpliwości 
dotyczących zgodności parametrów fizyko-chemicznych dostarczonego i eksploatowanego oleju  
z parametrami fizyko-chemicznymi przedstawionymi w SIWZ złożonej przez Wykonawcę. Jeżeli 
przeprowadzone badanie wykaże bezzasadność zarzutów Zamawiającego, koszty badania poniesie 
Zamawiającego. 

Ujawnienie niezgodności parametrów fizyko-chemicznych pobranej próbki oleju danej dostawy  
z przedstawionymi w SIWZ, będzie uznane za dostawę niezgodną z przedmiotem umowy i podlegać 
będzie reklamacji. 

3. W przypadku stwierdzenia, że jakość oleju napędowego jest niezgodna z dostarczonym świadectwem 
jakości, Wykonawca będzie zobowiązany do zwrotu Zamawiającemu: kosztów usunięcia skutków 
dostarczenia i stosowania przez Zamawiającego oleju wadliwej jakości  określonych przez komisję 
powołaną przez Zamawiającego w terminie do 3 dni  od daty stwierdzenia przez Zamawiającego 



 52

niezgodności pomiędzy dostarczonym olejem napędowym i dołączonym świadectwem jakości. 
Komisja każdorazowo szczegółowo wskaże, jakie skutki wywołała dostawa oleju wadliwej jakości, 
oceni także koszt ich usunięcia. Protokół Komisji każdorazowo zostanie przedłożony Wykonawcy, 
który w terminie 7 dni od daty jego doręczenia będzie mógł wnieść umotywowane zastrzeżenia  
w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. W przypadku wystąpienia awarii lub konieczności modernizacji wewnętrznej stacji paliw 
Zamawiającego, na czas niezbędny do usunięcia awarii lub przeprowadzenia prac modernizacyjnych, 
Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu nieodpłatnie zbiornika  
z dystrybutorem lub podstawienia autocysterny w terminie do 24 godzin od daty przekazania przez 
Zamawiającego informacji o awarii lub konieczności modernizacji stacji paliw Wykonawcy w formie 
faksu (numer Wykonawcy: …………… lub w formie elektronicznej - adres Wykonawcy: ……………).  
Wykonawca może zdeponować zbiornik w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w terminie  
3 dni od daty podpisania umowy, na koszt i wyłączne ryzyko Wykonawcy. Zamawiający nie będzie 
ponosił żadnej odpowiedzialności za zbiornik zdeponowany na jego terenie przez Wykonawcę. 
Wszystkie koszty związane z jego posadowieniem i eksploatacją w okresie obowiązywania umowy 
ponosić będzie Wykonawca.  

5. Jeżeli Wykonawca nie dotrzyma wyżej wskazanego terminu zdeponowania zbiornika  
z dystrybutorem, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca w przypadku wystąpienia awarii lub 
konieczności modernizacji wewnętrznej stacji paliw Zamawiającego, dostarczy Zamawiającemu 
zbiornik z dystrybutorem lub podstawi autocysternę w terminie do 24 godzin od daty przekazania 
przez Zamawiającego informacji o awarii lub konieczności modernizacji stacji paliw Wykonawcy  
w formie faksu (numer Wykonawcy………….) lub w formie elektronicznej (adres Wykonawcy……….). 

6. Jeżeli Wykonawca nie dotrzyma terminów podstawienia autocysterny lub zbiornika  
z dystrybutorem w sytuacjach opisanych w niniejszym punkcie powyżej, zgodnie z ust. 4 i 5, 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy) 
za każdy dzień opóźnienia. Na wypadek zaistnienia dwukrotnego opóźnienia Wykonawcy  
w dostarczeniu zbiornika z dystrybutorem lub podstawienia autocysterny, Zamawiającemu 
przysługuje, niezależnie od naliczenia kar umownych, prawo do odstąpienia od umowy w całości lub 
w części w terminie 30 dni od upływu terminu dostarczenia zbiornika z dystrybutorem lub 
autocysterny. 

7. W zakresie nieuregulowanym postanowieniami niniejszej umowy, do pobierania próbek paliwa mieć 
będą zastosowanie przepisy Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 1 września 2009 roku  
w sprawie sposobu pobierania próbek paliw ciekłych i biopaliw ciekłych (Dz.U. z 2014, poz. 1035) 
oraz polskiej normy PN-EN ISO 3170. W przypadku rozbieżności czy też sprzeczności pomiędzy 
treścią umowy, a treścią powołanego rozporządzenia lub normy - Strony zobowiązane są do 
stosowania rozporządzenia lub normy. 

 

§ 5 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  
d. w wysokości 20% wartości umowy brutto określonej w § 2 ust. 1, w przypadku odstąpienia 

od umowy w całości lub w części z przyczyn zależnych od Wykonawcy, 

e. w wysokości 10% wartości brutto zamówionej niezrealizowanej dostawy za każdy dzień 
opóźnienia, gdy Wykonawca nie dostarczy zamówionego przedmiotu dostawy w terminie 
ustalonym w oparciu o § 3 ust. 2 lub § 3 ust. 3 i według wartości zamówionej dostawy 
ustalonej na ten dzień, 

f. w wysokości 2% wartości brutto dostawy objętej reklamacją za każdy dzień opóźnienia  
w dostawie w miejsce reklamowanej partii oleju. 
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2. Dostarczanie olejów w ilości, terminie lub jakości niespełniającej wymagań określonych  
w Umowie, niezależnie od wypełnienia przez Wykonawcę obowiązku zawartego w § 4 ust.3, 
Zamawiający uważać będzie za niewykonanie Umowy.  

3. Trzykrotne niewykonanie Umowy, wskazane w ust. 2, upoważnia Zamawiającego  
do odstąpienia od umowy w całości lub w części w terminie 60 dni od dnia zaistnienia trzeciego 
przypadku niewykonania Umowy. 

4. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokryje poniesionej szkody, Strony zastrzegają 
możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, na co 
Wykonawca wyraża zgodę. 

6. 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.  
W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu 
wykonania części umowy.  

7. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.  

 

§ 6 

1. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, by przez cały okres realizacji niniejszej umowy Wykonawca 
był wymieniony w wykazie dostawców dokonujących dostawy towarów, które złożyły kaucję 
gwarancyjną, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 ze zm.), a wysokość kaucji gwarancyjnej powinna 
odpowiadać co najmniej jednej piątej kwoty podatku należnego od przewidywanej przez podmiot,  
o którym mowa w art. 105 b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, w danym miesiącu kwoty 
podatku, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy o podatku od towarów i usług, z tym że nie 
może być niższa niż 10.000.000 zł (słownie: dziesięć milionów złotych). W przypadku zmian 
przepisów regulujących wysokość kaucji gwarancyjnej  Wykonawca będzie zobowiązany zwiększyć 
wysokość kaucji gwarancyjnej do kwoty wynikającej z tych przepisów i niezwłocznego przedłożenia 
Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego złożenie kaucji. 

2. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w ust. 1 powyżej                             
i doręczenia Zamawiającemu wydanej przez właściwy organ decyzji orzekającej o odpowiedzialności 
podatkowej Zamawiającego za zaległości podatkowe Wykonawcy w związku z dokonanymi na rzecz 
Zamawiającego, na podstawie niniejszej umowy, dostawami oleju napędowego, Wykonawca 
zobowiązany będzie do zwrotu Zamawiającemu zapłaconych przez niego kwot wynikających z takiej 
decyzji organu podatkowego. 

3. W przypadku dokonania przez Zamawiającego zapłaty zaległości Wykonawcy w podatku od towarów 
i usług na podstawie art. 105 a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 ze zm.), Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia zapłaconej kwoty 
z należności Wykonawcy z tytułu zrealizowanych dostaw. 

 

§ 7 

Umowa zostaje zawarta na czas określony 24 miesięcy od dnia jej podpisania przez obie Strony,  
tj. od dnia _______ do dnia _________. 
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§ 8 

1. Strony zobowiązują się do bieżącej kontroli właściwego wykonywania przedmiotu niniejszej umowy.  

2. Do koordynowania realizacji przedmiotu umowy oraz przekazywania wzajemnych uwag 
wynikających  z realizacji  niniejszej umowy upoważnione są: 

a. ze strony Wykonawcy: 

imię i nazwisko:  
stanowisko:   
numer telefonu:  

numer faksu:  

adres poczty elektronicznej:  
dni i godziny pracy:  

b. ze strony Zamawiającego: 

imię i nazwisko:  
stanowisko:   
numer telefonu:  

numer faksu:  

adres poczty elektronicznej:  
dni i godziny pracy:  

3. Koordynatorzy nie posiadają upoważnienia do składania oświadczeń zmierzających  
do zmiany treści umowy, jej zakończenia (wypowiedzenia, rozwiązania lub odstąpienia) uznania lub 
zwolnienia z długu, potrącenia, przelewu/kompensaty wierzytelności wynikających z umowy, chyba 
że są one członkami organów Stron i posiadają umocowanie lub odrębne pełnomocnictwo do 
działania w imieniu Strony.  

4. Zmiana lub zastępstwo osoby, o której mowa w § 8 ust. 2 lit. a oraz b nie wymaga zmiany umowy, 
a dokonywana będzie w formie pisemnego powiadomienia drugiej Strony umowy. 

 

§ 9 

1. Wykonawca oświadcza, że wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 
……………..zł  (słownie:……………………….)  w formie ……………………………………………….   

2. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez 
zmniejszenia jego wysokości. 

3. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym 
rachunku bankowym.  

4. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie gwarancji, w treści gwarancji powinny się znaleźć 
zapisy, z których będzie wynikać, iż przedmiotowa gwarancja jest nieodwołalna, bezwarunkowa  
i płatna na pierwsze żądanie. 

5. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia  
i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

6. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi  
z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt 
prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy 
wykonawcy.  

7. Zamawiający zwraca oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia w innej formie 
niż pieniężna, pozostawiając w dokumentacji jego kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem.  
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8. Zabezpieczenie zwracane jest w wysokości pomniejszonej o ewentualne potrącenia, dokonane przez 
Zamawiającego. 

 

§ 10 

1. Zamawiający, zgodnie z art. 142 ust. 5 Ustawy PZP, przewiduje możliwość zmiany wysokości 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany w trakcie realizacji Umowy: 
a. stawki podatku od towaru i usług, 
b. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 

ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 
c. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 

stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

 jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę. 

2. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1.a), wysokość wynagrodzenia netto Wykonawcy, 
zostanie powiększona o kwotę podatku od towarów i usług w stawce obowiązującej na dzień 
wystawienia faktury, z zastrzeżeniem ust. 3 i 6 niniejszego paragrafu. 

3. Niezależnie od treści ust. 2, w przypadku zaistnienia przesłanek określonych w ust. 1, Wykonawca 
będzie uprawniony do złożenia pisemnego wniosku do Zamawiającego o dokonanie zmiany 
wysokości wynagrodzenia. W pisemnym wniosku Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia 
szczegółowego wyliczenia, z którego będzie wynikać, w jaki sposób i o ile zmiany określone w ust. 1 
wpłynęły na zmianę kosztów wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę. Wniosek musi 
również zawierać uzasadnienie i określenie kwoty, o jaką ma wzrosnąć wynagrodzenie Wykonawcy. 

4. W przypadku zmiany wskazanej w ust. 1 lit. a lub b – Wykonawca przekaże szczegółowe uzasadnienie 
faktyczne i prawne oraz szczegółowe wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po 
zmianie umowy, w tym wykazanie związku pomiędzy wnioskowaną przez Wykonawcę kwotą 
podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmiany o której mowa w ust. 1 lit a lub b na kalkulację 
wynagrodzenia Wykonawcy. Wniosek powinien zawierać wyłącznie dodatkowe koszty realizacji 
umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem płacy minimalnej lub 
zmianą stawki podatku VAT. 

5. W przypadku zmiany wskazanej w ust. 1 c – Wykonawca przekaże wyczerpujące uzasadnienie 
faktyczne i prawne oraz szczegółowe wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po 
zmianie umowy, w tym wykazanie związku pomiędzy wnioskowaną przez Wykonawcę kwotą 
podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmiany zasad o których mowa w ust. 1 lit. c na kalkulację 
wynagrodzenia Wykonawcy. Wniosek powinien zawierać wyłącznie dodatkowe koszty realizacji 
umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 
1 c. 

6. W terminie 7 dni od przedłożenia przez Wykonawcę pisemnego wniosku, o którym mowa  
w ust. 3-5, Zamawiający pisemnie ustosunkuje się do niego i uwzględni go w całości, albo wniesie 
swoje zastrzeżenia. W przypadku wniesienia zastrzeżeń przez Zamawiającego, Strony przystąpią do 
negocjacji zmiany wysokości wynagrodzenia, które powinny się zakończyć w terminie 10 dni od dnia 
dostarczenia Wykonawcy tych zastrzeżeń. 

7. Wzrost wysokości wynagrodzenia, o którym jest mowa powyżej, może dotyczyć tylko  
i wyłącznie usług za kolejne miesiące po miesiącu, w którym wystąpiły zmiany, o których jest mowa 
w ust. 1. 

8. Zamawiający, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 Ustawy, przewiduje możliwość zmiany postanowień 
zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy,  
w zakresie: 
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a. wynikającym ze zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie 
dostosowanie treści Umowy do aktualnego stanu prawnego, 

b. wydłużenia terminu obowiązywania umowy, jednakże nie dłużej niż o 2 miesiące  w stosunku 
do terminu obowiązywania umowy określonego w Umowie, w sytuacji  opóźnienia w wyborze 
nowego wykonawcy, nie zakończenia postępowania przetargowego na wybór nowego 
wykonawcy, przed końcem okresu obowiązywania Umowy. 

9. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 Ustawy: 
a. zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (w tym m.in. 

zmiana danych teleadresowych strony, zmiana osób uprawnionych do reprezentacji strony), 
b. konieczność poprawienia oczywistej omyłki rachunkowej lub pisarskiej, 
c. skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji. 

 

§ 11 

1. Na czas działania siły wyższej obowiązki Strony, która nie jest w stanie wykonać danego obowiązku 
ze względu na działanie siły wyższej, ulegają zawieszeniu.  

2. Strona umowy, która opóźnia się ze swoim świadczeniem wynikającym z niniejszej umowy  
ze względu na działanie siły wyższej nie jest narażona na utratę zabezpieczenia wykonania umowy, 
kary umowne lub odstąpienie od umowy przez drugą Stronę z powodu niedopełnienia obowiązków 
umownych. 

3. Dla potrzeb umowy, "siła wyższa" oznacza zdarzenie, którego wystąpienie jest niezależne od Stron  
i któremu nie mogą one zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, a w szczególności: wojny, 
stany nadzwyczajne, klęski żywiołowe, epidemie, ograniczenia związane z kwarantanną, embargo, 
rewolucje, zamieszki i strajki. 

4. Każda ze Stron jest obowiązana do niezwłocznego zawiadomienia drugiej ze Stron o zajściu 
przypadku siły wyższej. O ile druga ze Stron nie wskaże inaczej na piśmie, Strona, która dokonała 
zawiadomienia będzie kontynuowała wykonywanie swoich obowiązków wynikających z umowy,  
w takim zakresie, w jakim jest to praktycznie uzasadnione, jak również musi podjąć wszystkie 
alternatywne działania zmierzające do wykonania umowy, których podjęcia nie wstrzymuje zdarzenie 
siły wyższej. 

5. W przypadku ustania siły wyższej, Strony niezwłocznie przystąpią do realizacji swych obowiązków 
wynikających z umowy. 

 

§ 12 

Zakazuje się pod rygorem nieważności dokonywania cesji wierzytelności, jak również zawierania innych 
umów pod jakimkolwiek tytułem prawnym skutkujących przeniesieniem wierzytelności na inne podmioty 
bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

 

§ 13 

1. Niniejsza umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinna być interpretowana.  
W sprawach nie uregulowanych postanowieniami umowy mają zastosowanie odpowiednio 
stosowane przepisy: ustawy Prawo zamówień publicznych oraz  Kodeksu cywilnego. 

2. Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają - pod rygorem nieważności - formy pisemnej   
w formie obustronnie podpisanego aneksu. 

3. Spory mogące wyniknąć w toku wykonywania niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu 
sądom powszechnym właściwym ze względu na siedzibę Zamawiającego. 
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§ 14 

Strony oświadczają, iż wskazane na wstępie adresy są adresami do korespondencji. O każdej zmianie 
adresu każda ze stron niezwłocznie zawiadomi na piśmie listem poleconym drugą stronę. Do czasu 
zawiadomienia o zmianie adresu wszelka korespondencja kierowana na dotychczas znany adres jest 
uznawana za skutecznie doręczoną. 

 

§ 15 

Integralną część umowy stanowią:  

1. Załącznik numer 1 – Oferta Wykonawcy 
2. Załącznik numer 2 – Formularz Cenowy 
3. Wzór plomb zgodnie z którym będą każdorazowo zaplombowane zawory wlewowe i spustowe 

autocysterny lub skrzyni załadunkowo-rozładunkowej autocysterny, którą dostarczany będzie 
olej napędowy do magazyny Zamawiającego 

4. Wzór protokołu odbioru dostawy. 
5. SIWZ wraz z załącznikami.  

 

§ 16 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                            WYKONAWCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 58

Załącznik nr 3 do Umowy 

Wzór plomb, zgodnie z którym będą każdorazowo zaplombowane zawory wlewowe i spustowe 
autocysterny lub skrzyni załadunkowo-rozładunkowej (w której umieszczone są zawory) autocysterny, 
którą dostarczany będzie olej napędowy, stanowiący przedmiot umowy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 
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Załącznik nr 4 do Umowy 

Wzór protokołu odbioru dostawy 

 

 

Protokół odbioru dostawy nr …………………. Sporządzony w dniu  ………………. w siedzibie 
Zamawiającego, tj. ul. Chwaszczyńska 169, 81-571 Gdynia 

 

W dniu ……………… o godzinie ……………… dostarczono do Wewnętrznej Stacji Paliw Przedsiębiorstwa 
Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. (Gdynia, ul. Chwaszczyńska 169) autocysterną o nr rej. …………….. olej 
napędowy o parametrach określonych: 

c. świadectwo jakości nr …………….. z dnia …………………………. 
d. dowodem dostawy WZ nr …………………..  z dnia ………………. 
e. olej napędowy produkcji ………………………………………………… 

Komisja Zamawiającego w składzie: 

1. ……………………………………. 
2. ……………………………………. 

w obecności Przedstawiciela/Przedstawicieli Wykonawcy: 

1. ………………………………….. 
2. ………………………………….. 

 

po zweryfikowaniu stanu plomb pod kątem ewentualnego naruszenia oraz ich zgodności ze wzorem 
plomb stanowiącym załącznik numer 3 do umowy nr ……………… zawartej w dniu ………………………..: 

 

A. W związku z ujawnieniem (podać stan faktyczny i uzasadnienie) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Przedstawiciel Zamawiającego odmawia przystąpienia do czynności odbioru odstawy. 

B. Pobrana próbka paliwa ma dostateczną klarowność i nie zawiera wody. 
C. Ilość deklarowana (dane wg dowodu dostawy WZ): 

 
Data Temperatura 

rzeczywista 
[°C] 

Gęstość 
rzeczywista 

[kg/litr] 

Ilość 
rzeczywista 

[litry] 
 

Gęstość 
w 

temp. 
15°C z 
tabeli 

[kg/litr] 

Współczynnik 
korekcji 
objętości 

Ilość 
w 

temp. 
15°C 
[litry] 

Ciężar 
[kg] 
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Wewnętrzna stacja paliw – pomiary 
Pomiary z autocysterny 
        

        

        

 
Pomiary przed wlaniem paliwa do zbiornika: 
Zbiornik        

        

 
Pomiary po wlaniu paliwa do zbiornika: 
Zbiornik        

        

Ilość przyjęta na stan 
magazynowy PZ [litry] 

     

 
Rozliczenie dostawy: 

Data Ilość 
deklarowana 
na dowodzie 

dostawy 
[litry] 

Ilość 
przed 

wlaniem 
w temp. 

15°C 
[litry] 

Ilość po 
wlaniu w 

temp. 
15°C 
[litry] 

Ilość 
przyjęta 
w temp. 

15°C 
[litry] 

Braki/nadwyżki 
w temp. 15°C 

[litry] 

Różnica 
ilości w 
temp. 
15°C 
[%] 

       

       

 
 

Po odczytaniu protokół podpisano: 

w imieniu Wykonawcy: 

1. …………………………………………. 
2. …………………………………………. 

 

w imieniu Zamawiającego 

1. …………………………………………. 
2. …………………………………………. 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 

 


