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1.   OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
 

Przedmiotem zamówienia są: 
Sukcesywne dostawy 8.500.000 litrów oleju napędowego ( w tym 900 000 litrów oleju 
 napędowego w  warunkach arktycznych) oraz 320.000 litrów oleju opałowego 
  
 Nomenklatura wg CPV:  09134100;  09135100 

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

 
   Parametry oleju napędowego muszą być zgodne z: 

− PN-EN 590:2006 z czerwca 2006 r. Paliwa do pojazdów samochodowych – Oleje napędowe – 
Wymagania i metody badań (zgodnej z normą europejską EN 590) 

− Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 08 września 2006 r. zmieniającym rozporządzenie w 
sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. nr 167 poz. 1185). 

 
    Olej opałowy stosowany jest jako paliwo do kotłów c.o. powinien spełniać wymagania 
    polskich norm określonych dla oleju opałowego lekkiego otrzymywanego z produktów 
    przeróbki ropy naftowej. Przeznaczony jest do ogrzewania  pomieszczeń biurowych i 
    warsztatowych poprzez  własną kotłownię zlokalizowaną na terenie PKA, posiadającą jeden 
    zbiornik o pojemności 32.000 litrów. 
    Jednorazowa dostawa obejmować będzie ok. 15.000 litrów 
 
    Parametry  oleju  opałowego muszą być zgodne z normą PN-C-96024 : 
   * 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     
 

 
2.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  
48 miesięcy od daty podpisania umowy. 
 
3. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE PRZEZ 
OFEROWANE DOSTAWY WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO. 
 
W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, 
zamawiający żąda dołączenia do oferty:  

-   wzoru świadectwa jakości określającego parametry jakościowe dostarczanego oleju napędowego  
    i  oleju  opałowego, który będzie stosowany przez Wykonawcę przy wszystkich dostawach w czasie 
    realizacji  umowy, 
-  wzoru dowodu wydania określającego pochodzenie  oleju napędowego i oleju opałowego oraz 
   zawierającego  następujące dane: temperaturę nalewu, objętość w litrach w temperaturze nalewu, gęstość  
   w    temp. + 15º C, masę produktu w kg, objętość w temp. +15º C 

     -    świadectwo autoryzacji na dostawę oleju opałowego  lub dokument równoważny potwierdzający, że 
          dostarczany przez  Wykonawcę olej opałowy odpowiada normom lub specyfikacjom technicznym 
          określonym przez  producenta (np. umowa z producentem,  umowa z autoryzowanym dystrybutorem wraz 
          z  jego oświadczeniem,  że olej opałowy dostarczany przez Wykonawcę odpowiada normom lub  
          specyfikacjom technicznym producenta). 
         W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, 
         wymagane dokumenty  muszą być złożone przez co najmniej jednego wykonawcę. 
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4. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 
SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW 

 
4.1. Opis warunków udziału w postępowaniu 

 W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy: 
1/ posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
    ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 
2/ posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i 

                osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych 
                  podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. 
         Wykonywali,  a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują,  w ciągu ostatnich 
                  trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie  zamówienia,  a jeżeli okres działalności  
                  jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 dostawy oleju napędowego w ilości co najmniej 1,9 mln 
                  litrów  rocznie  na   każdego wykazanego odbiorcę oraz  co najmniej 2 dostawy oleju opałowego w 
                  ilości co najmniej  60 tys. litrów rocznie  na  każdego wykazanego odbiorcę; 
              3/ znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, posiadają 
                  środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 1.270.000 zł. 
              4/ nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku   ustanawiają pełnomocnika 
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za 
wykonanie umowy. 

 4.2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu   

Oferty będą oceniane pod względem formalnym w zakresie kompletności i zgodności z wymogami SIWZ i ustawy 
prawo zamówień publicznych. Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana na podstawie przedłożonych 
przez wykonawców dokumentów wymienionych w pkt. 5 SIWZ. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez 
Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń zgodnie z 
formułą spełnia – nie spełnia.  
 
5. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU 
POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
 
5.1. Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne zobowiązany jest: 
      1/ Złożyć Druk “OFERTA”, który należy sporządzić wg wzoru druku załączonego przez Zamawiającego  
           (Zał. Nr 2).  
          Wykonawca zobowiązany jest w Ofercie określić : 
          *  producenta oleju napędowego  i oleju opałowego; 
      2/ Złożyć “Formularz cenowy”, który należy sporządzić wg wzoru druku załączonego przez 
          Zamawiającego (Zał. Nr 3). 
      3/ Złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy prawo 
          zamówień publicznych (Zał. Nr 4) 
5.2. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności 
lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy P.z.p. zamawiający żąda, aby 
Wykonawca załączył do oferty następujące dokumenty : 

1) koncesję na obrót paliwami ciekłymi zgodnie z ustawą Prawo Energetyczne z dnia 10.04.1997 r  
      (Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1504.)  
W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w/w 
dokument musi złożyć  każdy wykonawca. 
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2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do 
ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert. 
W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, 
wymagany dokument musi być złożony przez  każdego wykonawcę. 
 

3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca 
nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji Urzędu Skarbowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert. 
W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, 
wymagany dokument musi złożony przez każdego wykonawcę. 

 
4) aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
Oddziału ZUS lub KRUS, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert. 
W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, 
wymagany dokument musi złożony przez każdego wykonawcę. 
 

5) aktualną Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w  art. 24 ust. 1 pkt. 4 - 8 
ustawy prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert 

W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, 
wymagany dokument musi złożony przez każdego wykonawcę. 

 
6) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy 

prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert. 
W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, 
wymagany dokument musi złożony przez każdego wykonawcę. 

5.2.1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 5.2. siwz  w : 
1) pkt. 2, 3, 4,  i 6  – składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:  
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,  
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że 

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,  

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;  
2) pkt. 5 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia 

albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 
ustawy. 

Dokumenty, o których mowa wyżej (pkt 1 lit. a i c oraz pkt 2), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
Dokument, o którym mowa wyżej (pkt 1 lit. b), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania ofert.  

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
nie wydaje się w/w dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed 
notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
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gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania. Oświadczenie, w przypadku pkt 1 lit. a i c oraz pkt 2, powinno być wystawione nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, natomiast w przypadku pkt 1 lit. b, powinno 
być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

 
5.3. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje 
potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zamawiający żąda, aby 
Wykonawca załączył do oferty : 
 
1/ wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw w 
okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom 
stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz 
załączenia dokumentów potwierdzających, że te dostawy zostały wykonane należycie (załącznik nr 5  do SIWZ);                          
Wykaz musi zawierać: 
            *  co najmniej 2  dostawy oleju napędowego w ilości co najmniej 1,9 mln litrów  rocznie  na 
                każdego wykazanego odbiorcę 
                 *  co najmniej 2 dostawy oleju opałowego w ilości co najmniej  60 tys. litrów rocznie  na 
                każdego wykazanego odbiorcę 
 
Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia w/w warunek mogą spełniać łącznie.  
         
5.4. W celu potwierdzenia, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej 
zapewniającej wykonanie zamówienia, zamawiający żąda, aby Wykonawca załączył do oferty : 
 
1/ informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada 
rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w 
wysokości nie mniejszej niż 1.270.000 zł., wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert. 
 

W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, 
wymagany dokument musi być złożony przez co najmniej jednego wykonawcę. 

 

6. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI  

W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy 
przekazują pisemnie lub faksem. 

Dokumenty przekazane w  formie faksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata 
przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie. 

Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem 
każda ze stron, na żądanie drugiej, potwierdza fakt ich otrzymania. 

numer faksu  do korespondencji:   

058 663- 43- 95      -    od poniedziałku do piątku w godz. 7,00 -  14,30 
7. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI I SPOSÓB UDZIELANIA 
WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
Osobą uprawnioną do kontaktu z wykonawcami jest: 
Grażyna Szałucka,           pokój nr 5, tel. 058  623 – 05 – 76 wew. 42 (w godz.8,00-14,00) 

Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. 

Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień chyba, że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do 
zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert. 
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Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców. 
 
 
8.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 
          Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości : 95.000 zł (słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy 

        złotych). 

Termin wniesienia wadium upływa dnia 14.10.2009r. o godz. 10,00. 

Wadium musi obejmować okres związania ofertą tj. do dnia 12.12.2009r. 

Wadium może być wnoszone w jednej z niżej wymienionych form : 

a) w pieniądzu 
– przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku PeKaO S.A. III O/Gdynia 
   nr konta : 84 124035231111000043349054 

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 2007r. Nr 42, poz. 
275), 

Niezbędnym jest złożenie przez podmioty udzielające poręczeń lub gwarancji oświadczenia pisemnego wobec 
wierzyciela tj. PKA Sp.z o.o. zawierającego:  
-  termin obowiązywania poręczenia/gwarancji do końca okresu związania ofertą na w/w kwotę,  
-  informację, że udzielone poręczenie/gwarancja stanowi zabezpieczenie na wadium na rzecz PKA Sp.z o.o. 
   przy ul. Platynowej 19/21 w Gdyni dotyczące przetargu na sukcesywne dostawy:  8.500.000 litrów oleju  
   napędowego (w tym 900 000 litrów oleju napędowego w  warunkach arktycznych)  oraz 320.000 litrów oleju  
   opałowego, 
-  zobowiązanie poręczyciela/gwaranta wypłaty kwoty wadium w przypadkach określonych przepisami art. 46 ust. 
   4a i 5 ustawy prawo zamówień publicznych.  

Do oferty należy dołączyć potwierdzenie dokonania przelewu lub innej formy wadium. 

Jeżeli Wykonawca nie wniesie wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodził się 
na przedłużenie okresu związania ofertą zostanie przez Zamawiającego wykluczony z ubiegania się o udzielenie 
zamówienia publicznego.  
Zamawiający dokona zwrotu wadium zgodnie z warunkami określonymi w art. 46 ustawy prawo zamówień 
publicznych. 

 
9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.  
Termin związania ofertą wynosi 60 dni tj. do dnia 12.12.2009 r. 
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.      
 
10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, których oferta jest zgodna z ustawą prawo 
zamówień publicznych i treść oferty odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. 
 
Wykonawca winien zapoznać się z całością niniejszej SIWZ. 
Wszystkie załączniki do niniejszej SIWZ stanowią jej integralną część 

Wykonawca jest zobowiązany przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. 
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Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

Złożenie przez jednego Wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne 
spowoduje jej odrzucenie. 
Ofertę stanowi druk “OFERTA” z załącznikami i wymaganymi dokumentami, zaświadczeniami i oświadczeniami. 

Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnik muszą podpisać : 

- Druk Oferta z załącznikami, 
- oraz miejsca, w których zostały naniesione zmiany. 
 

Jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego 
zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.  
Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub w formie kopii poświadczonej za zgodność z 
oryginałem przez notariusza. 
 
Pożądane jest, aby wszystkie strony oferty były kolejno ponumerowane i złączone w sposób trwały, 
uniemożliwiający wysunięcie kartek. 

W przypadku, gdy informacje składane w trakcie postępowania, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w 
rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca, nie później niż w 
terminie składania ofert,  zastrzegł, że nie mogą być udostępniane, muszą być oznaczone klauzulą: “NIE 
UDOSTĘPNIAĆ. INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 ust. 
4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (Tekst jednolity Dz. U. z 2003 r nr 115 poz. 1503 z 
późn. zm.). 

Wymagane jest zamieszczenie oferty w kopercie, która będzie zaadresowana na adres zamawiającego: 
                    PKA Sp. z o.o. Gdynia ul. Platynowa 19/21 
oraz  oznaczona :  
OFERTA NA :   
 Na sukcesywne dostawy:  8.500.000 litrów oleju napędowego (w tym 900 000 litrów oleju                   
napędowego w   warunkach arktycznych) oraz  320.000 litrów oleju opałowego  

 
Poza oznaczeniami podanymi powyżej wskazane jest, aby koperta posiadała nazwę i adres Wykonawcy. 

Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, wprowadzić zmiany lub wycofać ofertę. Zmiany w 
ofercie lub jej wycofanie należy złożyć według takich samych zasad jak oferta z dopiskiem: “ZMIANA” lub 
„WYCOFANIE”. 

Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem 
przez Wykonawcę. Każda strona dokumentu złożonego w formie kopii musi być opatrzona klauzulą “ZA 
ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” i poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub 
upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.  

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym 
przez Wykonawcę.  
Zamawiający może  zażądać,  we wskazanym przez siebie terminie, przedstawienia oryginału lub notarialnie 
potwierdzonej kopii dokumentu , gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi 
wątpliwości, co do jej prawdziwości. 

W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych 
ofert.  

Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z 
uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, jak również  inne omyłki polegające na 
niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści 
oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.  
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11. MIEJSCA I TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
Termin składania ofert  upływa dnia:  14.10.2009 o godz.10,00 
Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego w Gdyni ul. Platynowa 19/21 pok.5 
Otwarcie ofert odbędzie się dnia 14.10.2009 o godz. 10,15 w siedzibie zamawiającego w  Gdyni ul. Platynowa 
19/21 pok. 6 

Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 
Koperty oznaczone “ZMIANA”, zostaną otwarte i odczytane w pierwszej kolejności.  
 
12. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY  
 
Wykonawca jest zobowiązany do określenia w Formularzu cenowym ceny jednostkowej za 1 litr oleju 
napędowego i opałowego obowiązującej u producenta lub dostawcy, u którego Wykonawca zaopatruje się w 
oleje  na dzień: 08.10.2009r.  oraz do określenia marży lub upustu w stosunku do ceny wskazanego 
producenta lub dostawcy, u którego Wykonawca się zaopatruje.  
 
Cena jednostkowe i wszelkie wartości określone w „Formularzu cenowym” i druku „Oferta” muszą być 
zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. 
Zastosowanie przez wykonawcę stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnej z obowiązującymi 
przepisami spowoduje odrzucenie oferty. 
 
Cena oferty musi uwzględniać wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia, w tym koszty transportu 
przedmiotu zamówienia do Stacji Paliw Zamawiającego oraz wszelkie upusty. 
  
Zamawiający dopuszcza, w okresie trwania umowy, zmiany cen przedmiotu zamówienia jedynie w przypadku 
zmiany ceny produktu ogłoszonej przez wskazanego producenta. 
Zamawiający będzie płacił wynagrodzenie wg aktualnych na dzień zakupu cen jednostkowych producenta lub 
dostawcy za litr oleju powiększonych o marżę lub pomniejszonych o upust  zaoferowany przez Wykonawcę w 
Ofercie. 

Wysokość marży lub upustu określona w Ofercie przez Wykonawcę nie podlega, odpowiednio, podwyższeniu 
lub obniżeniu  przez okres obowiązywania umowy. 

Jeżeli w dniu zakupu przedmiotu zamówienia jego cena będzie inna niż wskazana w ofercie stanowiącej 
podstawę wyboru Wykonawcy, Wykonawca ma obowiązek pisemnego zawiadomienia Zamawiającego i 
przekazania źródła informacji zmiany cen oleju na dany dzień zakupu, z podaniem tej ceny. 
Zawiadomienie może być złożone w postaci wydruku ze strony internetowej producenta lub dostawcy lub w 
postaci innego dokumentu, na podstawie którego można określić cenę przedmiotu zamówienia na dzień zakupu.  
 
13. INFORMACJA DOTYCZĄCA WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA 
MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ 
 
Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich. 

 

14. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY ORAZ   
SPOSOBU OCENY OFERT. 

Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami i ich wagami : 
Kryterium :  
cena          waga 100 % 
 
Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna ilość punktów, jaką po uwzględnieniu wag może osiągnąć oferta, 
wynosi 100 pkt. 
Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy 
najkorzystniejszą ofertę w zamówieniu. 
Punkty będą przyznawane według następujących zasad : 
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KRYTERIUM   - cena 

               cena oferowana minimalna brutto 
Cena =   -------------------------------------       x 100 pkt  x 100 % 
                   cena badanej oferty brutto 

 
W przypadku, gdy w postępowaniu o zamówienie publiczne 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. 
Jeżeli nie można będzie dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty 
przedstawiające taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert,  Zamawiający  spośród tych ofert wybierze 
ofertę z niższą ceną. 
 
15. INFORMACJĘ O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE 
OFERTY  

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 
- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano   
oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze 
streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym 
kryterium oceny ofert i łączną punktację;  

-  wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;  
-  wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie 
   faktyczne i prawne.  
 
Po zakończeniu postępowania, a przed zawarciem umowy, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta 
została uznana za najkorzystniejszą w celu dopełnienia następujących formalności: 

a) w zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie i 
miejscu zawarcia umowy. 
b) osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty 
potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z 
dokumentów załączonych do oferty. 
c) jeżeli wybrana zostanie oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, będą oni 
zobowiązani, przed zawarciem umowy w sprawie udzielenia zamówienia, do przedstawienia umowy 
regulującej współpracę tych Wykonawców.  

16. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWNE 
Wzór umowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

17. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU 
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA . 

Wykonawcom i innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać 
uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej 
określone w Dziale VI  ustawy Prawo zamówień publicznych.  
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18.  ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 
Nr 1: Wzór umowy  
Nr 2: Formularz oferty 
Nr 3: Formularz cenowy 
Nr 4: Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 
Nr 5: Doświadczenie zawodowe 
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Załącznik nr 1 
 

WZÓR UMOWY 
 
Umowa zawarta w dniu ........................... w siedzibie Zamawiającego w Gdyni pomiędzy:  
Przedsiębiorstwem Komunikacji Autobusowej Spółka z o.o.,  
z siedzibą w Gdyni, ul. Platynowa 19/21, 81 – 032 Gdynia 
NIP 586 – 10 – 03 – 497,  
REGON 190396358 
KRS 0000076927 Sąd Rejonowy w Gdańsku XVI Wydział Gospodarczy KRS 
Kapitał zakładowy: 13.540.000 PLN 
reprezentowanym przez:  
- Zdzisława Maksymowicza        -   Prezesa Zarządu  
- Wiesława Tuźnika                  -  Vice Prezesa Zarządu 
 
zwanym dalej "Zamawiającym",  
a  
..................................................................................................................................................................., 
z siedzibą w ............................................................................................................................................... 
NIP .............................................................. 
REGON ....................................................... 
wpisaną/ym w dniu ............................do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy w ............................................, ................ Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego –  Dział B, pod nr ........................................... lub wpisaną/ym w dniu 
............................................. do Rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej 
..................................................................................pod nr ....................................................  
reprezentowaną/ym przez: 
..............................................................................................................., 
..............................................................................................................., 
zwaną/ym dalej Wykonawcą, któremu zostaje udzielone zamówienie publiczne w trybie przetargu 
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych . 
(Tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn.zmianami ).  

 
§ 1 

 
 1. Na podstawie niniejszej Umowy Wykonawca zobowiązuje się sukcesywnie dostarczać 
    Zamawiającemu  8.500.000 litrów oleju napędowego (w tym 900 000 litrów oleju napędowego w 
    warunkach arktycznych)  oraz   320.000 litrów oleju opałowego.  
2.  Parametry oleju napędowego muszą być zgodne z: 

− PN-EN 590:2006 z czerwca 2006 r. Paliwa do pojazdów samochodowych – Oleje napędowe – 
Wymagania i metody badań (zgodnej z normą europejską EN 590), 

− Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 08 września 2006 r. zmieniającym 
rozporządzenie w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. nr 167 poz. 
1185). 

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

§ 2 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać Zamawiającemu  przedmiot zamówienia opisany w § 1, w 
    ciągu 48 miesięcy od daty podpisania umowy, w ilościach i terminie każdorazowo określanym 
    przez Zamawiającego – według zapotrzebowania Zamawiającego.  
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2.  Dostawy następować będą każdorazowo z 48-godzinnym uzgodnieniem, w ilościach zgodnych z 
     bezpośrednim zamówieniem faxem lub telefonicznie do stacji paliw na terenie Bazy PKA Gdynia 
     przy ul. Platynowej 19/21, na koszt Wykonawcy. 
3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać ON w odmianie odpowiedniej dla danej pory roku, 
    zapewniając spełnienie przez dostarczane paliwo odpowiednich własności niskotemperaturowych a 
    w szczególności odpowiedniej temperatury zablokowania zimnego filtru (CFPP)  
 

§ 3 
1. Olej napędowy i olej opałowy dostarczany będzie wraz z dowodem wydania, który musi zawierać: 

temperaturę nalewu, objętość w litrach w temperaturze nalewu, gęstość    w    temp. + 15º C, masę 
produktu w kg, objętość w temp. +15º C. 

2.  Autocysterny dowożące produkt muszą być wyposażone w układ dystrybucyjno-pomiarowy i 
      winny być  zaplombowane przez Wykonawcę.  
3.  Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do każdej partii dostarczonego przedmiotu zamówienia 
     świadectwo jakości oraz dowód wydania. Wystąpienie niezgodności w świadectwie na olej danej 
     partii z parametrami fizykochemicznymi zawartymi w warunkach technicznych lub normie 
     zakładowej, Zamawiający uzna za  niezgodne z zamówieniem i będzie to podstawą do reklamacji. 
4.  Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia właściwej jakości dostarczanego przedmiotu 
     zamówienia- zgodnej z odpowiednimi normami, o których mowa w § 1 umowy. 
5. Wykonawca nie ma prawa powierzyć wykonania zamówienia innej osobie bez zgody 
    Zamawiającego  wyrażonej na piśmie.  
      § 4 
 
1. Szacunkowa maksymalna wartość umowy brutto wynosi : …………………………….…..... zł 
    (słownie: …...............................................................................................) 
2.  Za wykonanie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy Zamawiający 
     zapłaci    Wykonawcy wynagrodzenie zgodnie z „Formularzem Cenowym” stanowiącym załącznik 
     nr 1 do umowy. 
3.    Wynagrodzenie zostanie wypłacone według faktycznie zrealizowanych dostaw. 

Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za dostarczony przedmiot zamówienia 
przelewem        w ciągu  14 dni od daty wystawienia faktury.  

4.    Podstawą do zapłaty będzie wystawiona przez Wykonawcę faktura, którą Zamawiający ureguluje 
      w formie  przelewu bankowego na konto Wykonawcy. Dzień dokonania przelewu przez 
      Zamawiającego jest dniem zapłaty. 
5.   Zamawiający dopuszcza zmiany cen oleju napędowego i oleju opałowego jedynie w przypadku 
      zmiany ceny  produktu  ogłoszonej przez wskazanego producenta. 
6.   Zamawiający będzie płacił wynagrodzenie wg aktualnych na dzień zakupu cen jednostkowych 
      producenta lub dostawcy za litr oleju powiększonych o marżę lub pomniejszonych o upust 
      zaoferowany przez Wykonawcę w Ofercie. 
7.  Wysokość marży ……. /lub upustu ……… określona w Ofercie przez Wykonawcę nie podlega, 
     odpowiednio  podwyższeniu/pomniejszeniu  przez okres obowiązywania umowy. 
8.  Jeżeli w dniu zakupu przedmiotu zamówienia jego cena będzie inna niż wskazana w ofercie  
     stanowiącej  podstawę wyboru Wykonawcy, Wykonawca ma obowiązek pisemnego 
     zawiadomienia Zamawiającego i  przekazania źródła informacji zmiany cen oleju na dany dzień 
     zakupu, z podaniem tej ceny. Zawiadomienie może być złożone w postaci wydruku ze strony 
     internetowej producenta lub dostawcy lub w  postaci innego dokumentu, na podstawie którego 
     można określić cenę przedmiotu zamówienia  na dzień zakupu.  
 

§5 
1. Odbiór  oleju napędowego w stacji paliw  Zamawiającego dokonywany będzie przez Komisję, w 

skład której wejdą upoważnieni przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy. Komisja dokona 
odbioru oleju  według listwy pomiarowej w litrach oraz sprawdzi plomby założone przez 
Wykonawcę na zawory wlewowe i spustowe autocysterny. 
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2. Odbiorca zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia (przed rozładunkiem autocysterny) kontroli 
wstępnej obejmującej: 
a) sprawdzenie stanu plomb założonych na zawory spustowe autocysterny; 
b) sprawdzenie, czy autocysterna nie posiada uszkodzeń mechanicznych lub śladów 

wycieków; 
c) sprawdzenie stanu i czystości przewodów spustowych autocysterny; 
d) sprawdzenie, czy autocysterna odpowiada ogólnym przepisom BHP i ppoż.; 
e) sprawdzenie stanu napełnienia zbiorników autocysterny; 
f) pobranie próbek paliwa z każdego zaworu spustowego autocysterny w celu dokonania 

oceny wzrokowej, czy paliwo jest klarowne, bez zawiesin, osadów ciał stałych lub wody. 
Graniczna wielkość, do której pobiera się próbki wynosi ok. 20 dm3; 

g) sprawdzenie gęstości i temperatury dostarczonego paliwa w celu porównania z wartościami 
podanymi w dokumentach dostawy 

3. Zamawiający będzie pobierać próbki oleju przy każdej dostawie, w celu dokonania oceny 
wzrokowej czy dostarczony olej jest klarowny, bez zawiesin, osadów, ciał stałych lub wody. 
Próbki dostarczanego oleju napędowego będą pobierane bezpośrednio z autocysterny przed 
zlaniem oleju do magazynu Zamawiającego w obecności upoważnionych przedstawicieli 
Zamawiającego i Wykonawcy. 

4. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że odebrany olej napędowy lub olej opałowy jest złej jakości nie 
spełniający wymagań określonych w umowie, jest zobowiązany powiadomić Wykonawcę 
telefonicznie, faksem lub pisemnie o wadliwości oleju w ciągu 2 dni od daty stwierdzenia wady. 
W przypadku stwierdzenia złej jakości odebranego przez Zamawiającego oleju, potwierdzonego 
protokołem z badań, sporządzonych na koszt Wykonawcy, Wykonawca wymieni niezwłocznie – 
najpóźniej w ciągu 1 dnia – olej i poniesie wszelkie koszty związane z jego wymianą. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia wyrywkowej kontroli na koszt 
Wykonawcy, ale nie częściej niż raz na 6 miesięcy. Wykonawca wyraża zgodę na 
przeprowadzenie wyrywkowej kontroli poprzez wykonywanie na jego koszt, w jego własnym lub 
niezależnym laboratorium, badań w zakresie zgodności właściwości dostarczanego i 
eksploatowanego oleju z parametrami fizykochemicznymi przedstawionymi w ofercie. 

 
§ 6 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  
a) wysokości 20 % wartości umowy brutto określonej w § 4 ust. 1, w przypadku odstąpienia od 

umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, 
        b)   w wysokości 0,2 % wartości brutto zamówionej dostawy za każdy dzień zwłoki, gdy 
              Wykonawca  nie dostarczy w terminie zamówionego oleju. 
        c)  w wysokości 2% wartości brutto dostawy za każdy dzień zwłoki w dostawie reklamowanej 
             partii oleju. 
2.    Dostarczanie olejów w ilości, terminie lub jakości nie spełniającej wymagań określonych w 
       umowie, niezależnie od wypełnienia przez Wykonawcę obowiązku zawartego w § 5 ust.4, 
       Zamawiający uważać będzie za nienależyte wykonanie umowy.  
3.    Trzykrotne nienależyte wykonanie umowy, wskazane w ust.2  upoważnia Zamawiającego do 
        rozwiązania umowy z winy Wykonawcy. 
4.    Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą 
      dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 
5.   Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z faktur Wykonawcy lub ich 
      dochodzenia na zasadach ogólnych. 

 
§7 

1.      Niedopuszczalna jest, pod rygorem nieważności, zmiana postanowień zawartej umowy w 
          stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem 
          przypadków przewidzianych w niniejszej umowie i SIWZ. 
2.       Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga zgody obu stron wyrażonej na piśmie, pod 
          rygorem nieważności. 
3.       Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartych w umowie w zakresie: 
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         - przedmiotu zamówienia, pod warunkiem, że będą one korzystne dla Zamawiającego, albo zajdą 
           okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawierania umowy, mimo 
           zachowania należytej staranności, 
         - wszelkich zmian umowy, o ile konieczność ich wprowadzenia wyniknęłaby ze zmiany 
           obowiązujących przepisów prawa,  
         - zmian teleadresowych stron umowy. 
4.      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.  
5.      W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu 
         wykonania części umowy.  
6.      Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 
         oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.  

 
§ 8 

1. Umowa zostaje zawarta na okres 48 miesięcy od daty podpisania umowy  
2. Warunkiem koniecznym obowiązywania niniejszej umowy jest okres 48 miesięcy od daty jej 

podpisania. Jeżeli Zamawiający, w okresie trwania umowy, nie wykorzysta w całości  
zakładanego zapotrzebowania na przedmiot zamówienia, z upływem 48 miesięcy umowa traci 
ważność. 

§ 9 
Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy strony rozstrzygać będą 
polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy 
dla siedziby Zamawiającego.  
 

§ 10 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz 
przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.  
 

§ 11 
Umowa sporządzona została w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.  
 
 
 
 
WYKONAWCA                                               ZAMAWIAJĄCY 
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Załącznik nr 2 

pieczęć wykonawcy i nr tel./faxu 

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

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

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

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

 

O F E R T A 
 
Nawiązując do przetargu nieograniczonego na : 
sukcesywne dostawy:  8.500.000 litrów oleju napędowego (w tym 900 000 litrów oleju napędowego w 
                                             warunkach arktycznych)  oraz  320.000 litrów oleju opałowego  
 
składamy niniejszą ofertę za cenę:  
 
wartość netto ..............................................................................................       
VAT ............................................................................................................       
wartość brutto ............................................................................................       

  
zgodnie z Formularzem cenowym  - załącznik nr 3 
 
1. Termin wykonania zamówienia: 48 miesięcy od daty podpisania umowy. 
2. Akceptujemy warunki płatności zgodnie z warunkami określonymi we wzorze umowy. 
3. Oświadczamy, że: 

- w okresie trwania umowy będziemy dostarczać: 
*  olej napędowy producenta ( podać nazwę producenta)………………………………………………….. 
*  olej opałowy producenta ( podać nazwę producenta) …………………………………………………… 

- otrzymaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty, 
- akceptujemy wskazany w SIWZ czas związania ofertą, 
- dostawy będziemy realizować zgodnie z warunkami określonymi w umowie. 
4.  Akceptujemy wzór umowy i zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w specyfikacji 
     istotnych warunków zamówienia, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego, 
 
Na  .....  kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty. 

  
 

 
 
 
............................................ dnia .....................                ........................................................ 

             podpisy osób uprawnionych 
                                                                                                                                        do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnika 
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........................................................... 
pieczęć Wykonawcy            Załącznik nr 3 

FORMULARZ CENOWY 
 

Cena jednostkowa 
producenta lub 
dostawcy netto 

(na dzień 08.10.2009)  

Marża / Upust 
Cena jednostkowa z 

marżą / upustem 
 

Ilość Wartość netto 
 

Lp Przedmiot zamówienia 

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

1 
Olej napędowy 

   7.600.000  

2 Olej napędowy w 
warunkach arktycznych 

   900.000  

3 
Olej opałowy 

   320.000  

 
RAZEM 

X X X X  

 
 

 VAT    

 
 

 BRUTTO    

 
Uwaga: Ceny jednostkowe i wartości określone w „Formularzu cenowym” muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. 
 
 
…………………… dnia …………………..                                                     …………………………………….. 
                   podpisy osób uprawnionych 
                                      do  reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnika 
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Załącznik nr 4 

 
 
 
 
 
………………………………… 
/Pieczęć  Wykonawcy/ 
 
 
 
                      
                                                               OŚWIADCZENIE 
 
 w sprawie spełnienia przez Wykonawcę warunków określonych w art.22 ust.1 
    Ustawy Prawo zamówień publicznych 
 
 
 
Składając ofertę w przetargu nieograniczonym dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Autobusowej w Gdyni  ul. 
Platynowa 19/21,  na sukcesywne dostawy:  8.500.000 litrów oleju napędowego (w tym 900 000 litrów oleju 
napędowego w   warunkach arktycznych)  oraz  320.000 litrów oleju opałowego  
oświadczamy, że: 
 
-  posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 
   nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,  
-  posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie,  
-  dysponujemy potencjałem technicznym* i/ lub w załączeniu przedstawiamy pisemne zobowiązanie 
   innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego*,  
-  dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia* i/ lub w załączeniu przedstawiamy 
   pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania 
   zamówienia*, 
-  znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,  
-  nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.  
 
 
* - niepotrzebne skreślić 
 
 
 
 
………………….. dnia ……………                                             ……………………………….. 
        podpisy osób uprawnionych 
                         do  reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnika 
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Załącznik nr 5 
 
.............................................................. 
pieczęć Wykonawcy 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE 
Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw w 
okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem dostawom stanowiącym 
przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia 
dokumentów potwierdzających, że te dostawy zostały wykonane należycie.  
Wykaz musi zawierać: 
            *  co najmniej 2 dostawy oleju napędowego w ilości co najmniej 1,9 mln litrów  rocznie  na 
                każdego wykazanego odbiorcę 
                 *  co najmniej 2 dostawy oleju opałowego w ilości co najmniej  60 tys. litrów rocznie  na 
                każdego wykazanego odbiorcę 
 
Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia w/w warunek mogą 
spełniać łącznie.  
 

 
Przedmiot zamówienia 

 

 
Ilość 

 
Odbiorca 

 

Wartość zamówienia Daty wykonania 
zamówienia 

(okres realizacji) 
 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

     

 
 

W załączeniu dokumenty potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane należycie. 
 
 

............................................ dnia .....................   ……..………........................................................ 
podpisy osób uprawnionych 

 do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnika 
 
 
 
 
 


