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I. Informacja o Zamawiającym: 

Miejski Zakład Komunikacji spółka z o.o. wpisana jest do rejestru przedsiębiorców 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000317677, zwana jest w dalszej 

części „Zamawiającym”. Siedziba Zamawiającego znajduje się  w Oświęcimiu, adres 

Zamawiającego jest następujący: 32-600 Oświęcim, ul. Stanisławy Leszczyńskiej 7. Kapitał 

zakładowy Zamawiającego wynosi 10 077 200,00 złotych.  

NIP: 5492361248,  

Regon: 120822611, 

tel. cent. 0048-33-8431740,  

fax. 0048-33-8431651, 

adres  e-mail: www.mzk.oswiecim.pl, zamowienia@mzk.oswiecim.pl 

 

II. Postanowienia ogólne - Tryb udzielenia zamówienia:  

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień 

publicznych  (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami), 

zwaną również „ustawą Pzp” oraz właściwymi przepisami wykonawczymi.  

2. Wartość zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie 

art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 

3. Ilekroć w treści jest mowa o SIWZ, rozumie się przez to Specyfikację Istotnych 

Warunków Zamówienia. 

4. Wszystkie załączniki do SIWZ stanowią jej integralną część. 

5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu za wyjątkiem 

okoliczności, o których mowa w art. 93 ust. 4 ustawy Pzp. 

6. Wszystkie informacje przedstawione w SIWZ przeznaczone są wyłącznie  

do przygotowania oferty i w żadnym wypadku nie powinny być wykorzystane w inny 

sposób. 

 

III.  Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa cysternami samochodowymi oleju 

napędowego standardowego w ilości 785 m3.  
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Olej napędowy należy dostarczyć  do magazynu Zamawiającego w Oświęcimiu, 

ul. Stanisławy Leszczyńskiej 7. 

Olej napędowy powinien odpowiadać Polskiej Normie: PN – EN 590: 2013- 12E 

„Paliwa do pojazdów samochodowych – Oleje napędowe – wymagania i metody badań” 

oraz rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 09 października 2015 r. w sprawie 

wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1680), przy czym 

przepisy rozporządzenia są bezwzględnie obowiązujące. 

W przypadku dokonywania kontroli zgodności parametrów jakościowych dostarczanego 

oleju napędowego, wyniki badań odnoszone będą do wymagań jakościowych 

określonych  w wyżej powołanych aktach prawnych. 

Każda dostawa oleju napędowego powinna posiadać każdorazowo świadectwo jakości 

i dowód wydania paliwa. Dokumenty te powinny być zgodne z aktualnie 

obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania czterech kontroli jakości dostarczonego 

oleju napędowego w okresie trwania umowy, poprzez wykonanie badań w niezależnym 

laboratorium akredytowanym przez Polskie Centrum Akredytacji - na koszt i po uprzednim 

zawiadomieniu Wykonawcy. Pobieranie z autocysterny Wykonawcy próbek dostarczanego 

oleju napędowego do badań będzie następować zgodnie z PN – EN ISO 3170: 2006  

- "Ciekłe przetwory naftowe - ręczne pobieranie próbek".  

W przypadku stwierdzenia zanieczyszczeń w dostarczonym oleju napędowym w trakcie 

przyjmowania dostawy tj. podczas pobierania próbek: 

1) Pracownicy upoważnieni przez Zamawiającego natychmiast wstrzymają rozładunek, 

2) Pracownicy upoważnieni przez Zamawiającego  i kierowca cysterny zamieszczą 

informację o tym fakcie w protokole komisyjnego pobrania próbek, którego kopię 

przekażą Wykonawcy, 

3) za dostawę zanieczyszczonego oleju napędowego faktura VAT nie zostanie 

wystawiona, 

4) w terminie 24 godzin od przekazania kopii protokołu, o którym mowa w punkcie 2, 

Wykonawca dostarczy olej napędowy o właściwych parametrach i we właściwej 

ilości. 

2. W przypadku stwierdzenia, że dostarczona ilość oleju napędowego uwzględniając 

graniczne błędy określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 27 grudnia  

2007 roku w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać instalacje pomiarowe 

do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda oraz szczegółowego 
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zakresu badań i sprawdzeń wykonanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych 

przyrządów pomiarowych (Dz.U. z 2008; nr 4 poz. 23 z późn. zm.) oraz rozporządzeniu 

Ministra Gospodarki z dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie wymagań, którym powinny 

odpowiadać zbiorniki pomiarowe oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń 

wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych 

(Dz. U. z 2008; Nr 21 poz. 125), nie odpowiada ilości podanej w zamówieniu 

szczegółowym: 

1) Pracownicy upoważnieni przez Zamawiającego i kierowca cysterny określą 

przyczyny zaistniałej sytuacji i zamieszczą informację o tym fakcie  

w sporządzonym protokole, którego kopię przekażą Wykonawcy, 

2) w terminie 24 godzin od przekazania kopii protokołu, o którym mowa w punkcie 

1, Wykonawca dostarczy brakującą ilość oleju napędowego o właściwych 

parametrach, 

3) Wykonawca wystawi fakturę korygującą. 

3. Jednorazowa dostawa winna wynosić 30 m3 (±10%). Zamawiający przewiduje średnio 

dwie  dostawy w miesiącu. 

4. Olej napędowy będzie przyjmowany i rozliczany z uwzględnieniem kompensacji 

objętości do temperatury  + 15º C, zgodnie z Polską Normą PN – ISO 91 -1: 1999P z 12 

sierpnia 1999 r. – „Tablice przeliczeniowe dla przetworów naftowych". 

 

IV. Termin i miejsce wykonania zamówienia: 

Od daty podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2017r. olej napędowy należy dostarczyć   

do magazynu Zamawiającego w Oświęcimiu, ul. Stanisławy Leszczyńskiej 7. 

 

V. Warunki udziału w postępowaniu 

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy: 

1) Nie podlegają wykluczeniu: 

a) Wykonawca, który zostanie pozytywnie zweryfikowany przez 

Zamawiającego oceną potwierdzenia spełniania warunku  na zasadzie 

spełnia/nie spełnia, na podstawie złożonego Jednolitego Europejskiego 

Dokumentu Zamówienia (dalej – JEDZ ),  

b) Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona na podstawie 

kryteriów oceny ofert, a na wezwanie Zamawiającego w terminie 10 dni 
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przedłoży dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia  

z postępowania oraz potwierdzające spełnianie warunków udziału  

w postępowaniu. 

2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

a) uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej. W tym 

zakresie Wykonawca musi wykazać, że posiada koncesję na obrót paliwami 

ciekłymi, 

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. W tym zakresie Wykonawca musi 

wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę 

ubezpieczenia (sumę gwarancyjną) równą co najmniej 340.000,00 zł 

(słownie: trzysta czterdzieści tysięcy 00/100 złotych), 

c) zdolności technicznej lub zawodowej. W tym zakresie Wykonawca musi 

wykazać, że wykonał co najmniej dwie dostawy oleju napędowego 

o wartości nie mniejszej niż 3 075 000, 00 zł brutto każda dostawa (słownie: 

trzy miliony siedemdziesiąt pięć tysięcy 00/100 złotych), tj. 2 500 000, 00 zł 

netto (dwa miliony pięćset tysięcy 00/100 złotych). 

2. W celu wstępnej oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 

oraz braku podstaw do wykluczenia, należy przedłożyć Jednolity Europejski Dokument 

Zamówienia, zwany dalej JEDZ – wypełniony i podpisany przez Wykonawcę. 

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, jednolity 

dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak 

podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. 

4. Wykonawca może wykorzystać w jednolitym dokumencie aktualne informacje zawarte 

w innym jednolitym dokumencie złożonym w odrębnym postępowaniu  

o udzielenie zamówienia tj. w przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na dokumenty 

podmiotowe, będące w posiadaniu Zamawiającego - Zamawiający będzie uwzględniał  

te dokumenty.  

5. W przypadku, gdy Wykonawcy powołują się w Jednolitym Europejskim Dokumencie 

Zamówienia na dostępność dokumentów w bezpłatnych, ogólnodostępnych bazach 

danych państw członkowskich Unii Europejskiej, mogą wskazać te bazy danych  
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(np. adresy stron internetowych) tak, aby Zamawiający samodzielnie pobierał  

ten dokument.  

6. Instrukcja wypełniania JEDZ znajduje się na stronie www.uzp.gov.pl. 

 

VI. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp. 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę: 

1) 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 

art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne  

(Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) 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, z późn. zm.); 

2) 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, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych 

środków dowodowych; 

3) jeżeli Wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp, 

uprawnione do reprezentowania Wykonawcy pozostają w relacjach określonych w 

art. 17 ust. 1 pkt 2–4 ustawy Pzp z: 

a) Zamawiającym, 

b) osobami uprawnionymi do reprezentowania Zamawiającego, 

c) członkami komisji przetargowej, 

d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a ustawy 

Pzp – chyba, że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie 

Zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału 

w postępowaniu; 

4) który z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał 

w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego  
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lub umowę koncesji zawartą z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 

1–4 ustawy Pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia 

odszkodowania; 

5) 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; 

6) 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 pkt 5; 

7) 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) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek  

na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać 

za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym 

mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp,  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. 

2. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–

20 lub ust. 5 ustawy Pzp, 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. 
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3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu jeżeli Zamawiający uwzględniając wagę  

i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody 

przedstawione na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp. 

 

VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia 

Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona na podstawie kryteriów oceny ofert, 

na wezwanie Zamawiającego w terminie nie krótszym niż 10 dni zobowiązany będzie złożyć 

aktualne na dzień złożenia oświadczenia lub dokumenty (na dzień składania ofert) 

następujących dokumentów: 

 

1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda 

złożenia następujących dokumentów: 

1) kopii aktualnych dokumentów koncesji na obrót paliwami ciekłymi, 

2) aktualną opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, 

że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę 

ubezpieczenia (sumę gwarancyjną) równą co najmniej 340.000,00 zł (słownie: 

trzysta czterdzieści tysięcy 00/100 złotych). Wykonawca zobowiązany jest do 

dostarczenia dokumentu, z którego wynikać będzie, że polisa została opłacona. 

W przypadku posiadania okresowej polisy lub innego dokumentu 

potwierdzającego spełnianie warunku określonego w pkt V 2,  Wykonawca 

zobowiązany jest – w terminie 3 (słownie: trzech) dni przed upływem ważności 

w/w dokumentów – do złożenia w siedzibie Zamawiającego dokumentów 

potwierdzających przedłużenie terminu ich ważności lub złożenia nowych 

dokumentów. Brak spełnienia tego warunku może skutkować natychmiastowym 

odstąpieniem przez Zamawiającego od umowy, 

3) wykazu wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia 

postępowania o udzielenie zamówienia, co najmniej dwóch dostaw oleju 

napędowego, o wartości nie mniejszej niż 3 075 000 zł brutto każda dostawa 

(2 500 000,00 zł netto) oraz dowody potwierdzające, że wymienione dostawy 

zostały wykonane należycie, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 

niż trzy lata - w tym okresie (wzór stanowi załącznik nr 4). 

       Dowodami, o których mowa w pkt VII. 1.3) są:  
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a) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw 

poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed 

upływem terminu składania ofert;  

b) oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn  

o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać 

poświadczenia, o którym mowa w pkt. VII 1.3) a); 

c) w przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy 

wskazane w wykazie, o którym mowa wyżej, zostały wcześniej wykonane, 

Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa  

w pkt. VII. 1.3); 

d) Wykonawca, w miejsce poświadczeń, o których mowa w pkt. VII 1.3)a), 

może przedkładać dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług, 

określone w § 1 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 

30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 

Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być 

składane (Dz. U. 2016r., poz. 1126). 

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, Zamawiający żąda 

złożenia następujących oświadczeń i dokumentów: 

1) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji  

o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru;  

2) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego 

potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków  

lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie  

lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego urzędu skarbowego - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed upływem terminu składania ofert; 

3) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające,  

że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz 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 właściwego organu - wystawione nie wcześniej  

niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 
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4) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym  

w art. 24 ust. 1 pkt 13,14 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania ofert; 

5) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym  

w art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert. 

 

3. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji,  

o której mowa w art. 86 ust. 3 ustawy Pzp (tj. informacje z sesji otwarcia ofert) 

przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności 

do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. 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. 

4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa ust 1-3:  

1) w miejsce pkt 2.1) – 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 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp;  

2) w miejsce pkt 2.2)-2.4) – 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.  

Dokumenty, o których mowa w pkt. VII 2.2)-2.3) powinny być wystawione  

nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, a dokumenty,  
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o których mowa pkt 2.1), 2.4)-2.5) powinny być wystawione nie wcześniej  

niż 6 miesięcy przed upływem tego terminu.  

5. 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 ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio 

oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego 

reprezentacji lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed 

notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 

zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce 

zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.  

6. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu  

do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

której dotyczy dokument wskazany w ust 2 pkt 4, składa dokument,  

o którym mowa w ust. 4, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 

pkt 6 ustawy Pzp. 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. 

Dokument musi być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert. 

 

VIII  Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego  

z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów,  

a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania 

się z Wykonawcami: 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w języku polskim. 

2. Wykonawca może pisemnie zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie SIWZ. 

Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie udzielić wyjaśnień zgodnie z art. 38 ust. 1, 

1a, 1b ustawy Pzp. 

3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy 

przekazują pocztą elektroniczną. (Adres Zamawiającego: 

zamowienia@mzk.oswiecim.pl).  
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4. Każda ze Stron na żądanie drugiej Strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

Przesłanie dokumentu pocztą elektroniczną bez względu na włączenie czy wyłączenie 

opcji potwierdzenia uznane będzie, jako dokonane tj. wysłane i otrzymane w tej samej 

chwili.  

5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienia dotyczące 

treści SIWZ, kierując swoje zapytania w formie podanej w pkt. 3.  

6. Wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ można składać do Zamawiającego nie później  

niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.  

7. Zamawiający jednocześnie przesyła treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym 

przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania. 

8. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami w godzinach 8:00 – 14:00 

są: Marian Świerczek - tel. 33 843 47 72, Monika Zajas – tel. 33 843 47 72. 

 

IX    Wymagania dotyczące wadium: 

1. Wadium musi obejmować okres związania ofertą. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w terminie do dnia 24.10.2016r.                   

do godz. 11:00 w wysokości: 75.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy 00/100 

złotych).  

3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach zgodnie z art. 45 ust 6 ustawy 

Pzp. 

4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy 

Zamawiającego na konto: Nr 87 1240 4155 1111 0010 2019 8368. Oznacza to, że przed 

upływem terminu składania ofert, na koncie Zamawiającego muszą znaleźć się pieniądze 

(tzn. powinien być uznany rachunek Zamawiającego na kwotę wadium).  

5. Wadium w innej formie niż pieniądz należy złożyć w kasie w siedzibie Zamawiającego 

w formie oryginału dokumentu, przed upływem terminu składania ofert. 

6. Kopia dokumentu wniesienia wadium powinna być dołączona do oferty. W przypadku 

złożenia w ofercie oryginalnego dokumentu wadium w formie niepieniężnej, będzie  

on przekazany do przechowania w kasie w siedzibie Zamawiającego.  

7. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawców, którym 

zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 3 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku ostatecznego 

rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 
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8. Zamawiający zwraca wadium zgodnie z art. 46 ust. 1, 1a i 2 ustawy Pzp. 

9. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je zgodnie z art. 46 ust. 4 

ustawy Pzp. 

10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, w przypadkach określonych art. 46 

ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 

11. Wykonawca, który nie wniesie wadium w formie, wysokości i w terminie wskazanym 

przez Zamawiającego, zostanie wykluczony z postępowania.  

 

X.   Termin  związania z ofertą: 

1. Okres związania ofertą wynosi 60 dni od upływu terminu składania ofert. 

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

przy czym dzień składania ofert jest pierwszym dniem związania ofertą. 

 

XI.   Opis sposobu przygotowania ofert: 

1. Na ofertę składają się: 

1) wypełniony załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz Ofertowy, 

2) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia, 

3) wypełniony załącznik nr 2 do SIWZ – Oświadczenie o braku podstaw  

do wykluczenia oraz oświadczenie o spełnieniu warunków udziału 

w postępowaniu, 

4) kopia dowodu wniesienia wadium, 

5) pełnomocnictwo osoby/osób  podpisującej/podpisujących ofertę 

uprawnionej/uprawnionych do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy, 

o ile wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów.  

2. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ  

i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi z tym dokumencie. 

3. Zaleca się, by wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane, trwale spięte tak,  

aby tworzyły jedną całość. Wszystkie strony muszą być podpisane przez osoby 

uprawnione.  

4. Wszelkie pisma, sporządzone w językach obcych muszą być przetłumaczone na język 

polski i podczas badania oraz oceny ofert Zamawiający będzie opierał się na tekście 

przetłumaczonym. 
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5. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być potwierdzone „za zgodność  

z oryginałem” przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie  

z przepisami prawa. 

6. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę pod rygorem wykluczenia 

z postępowania, a jej treść musi odpowiadać treści SIWZ. 

7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych. 

8. Oferta powinna być sporządzona pod rygorem nieważności w języku polskim,  

z zachowaniem formy pisemnej, tzn. powinna być własnoręcznie podpisana (czytelny 

podpis albo pieczątka imienna i podpis) przez osoby upoważnione do składania 

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, wymienione w dokumencie, o którym mowa  

w punkcie VII. 2.1). Jeżeli oferta będzie podpisana przez osoby inne niż wymienione  

w tym dokumencie, Wykonawca powinien dołączyć pełnomocnictwo do składania 

oświadczeń woli w jego imieniu.  

9. Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność 

z oryginałem przez notariusza. 

10. Wykonawca zamieści ofertę w zamkniętej, nieprzeźroczystej kopercie. Oferta powinna 

być umieszczona w trwale zaklejonej kopercie, uniemożliwiającej jej bezśladowe 

otworzenie (np. opieczętowana na wszystkich połączeniach). 

11. Na kopercie muszą znajdować się następujące oznaczenia: 

1) nazwa i adres Zamawiającego, 

2) nazwa i adres Wykonawcy,  

3) napis: „Przetarg nieograniczony: Dostawa oleju napędowego  

(nr sprawy ZM/2512-01/S/2016)” oraz   zastrzeżenie „Nie otwierać przed dniem 

24.10.2016r. godz. 11:15” 

12. Informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa  

w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których 

Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, 

muszą być umieszczone w odrębnej kopercie oznaczonej klauzulą o treści: „Dokument 

stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 

1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2003 r. nr 153 z późn. zm.).” 

13. Jeżeli koperta nie będzie opisana i oznakowana jak wyżej, Zamawiający nie bierze 

odpowiedzialności za nieprawidłowe lub przedwczesne otwarcie oferty.  

14. Wszystkie oświadczenia i wykazy powinny być podpisane w sposób i przez osoby,  

o których mowa w ust. 6. 
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15. Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, powinny być parafowane przez 

Wykonawcę. Zaleca się, aby zmiany były dokonane jedynie przez czytelne przekreślenie 

istniejącego zapisu i wstawienie obok zapisu innego. 

16. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem,  

że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu 

przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu 

zostanie przygotowane, opieczętowane i oznaczone zgodnie z postanowieniami ust. 9., 

a koperta będzie dodatkowo oznaczona "ZMIANA" lub "WYCOFANIE". 

17. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty (włącznie z załącznikami) były spięte w sposób 

uniemożliwiający wysunięcie się którejkolwiek z kartek. 

18. Zaleca się, aby do oferty dołączony był spis treści. 

19. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert.  

20. Zamawiający zastrzega sobie prawo zatrzymania wadium wraz z odsetkami, jeżeli 

Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3 i 3a ustawy Pzp 

nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy Pzp, lub 

pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 

21. Zamawiający poprawia w ofercie: 

1) oczywiste omyłki pisarskie, 

2) oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych    poprawek, 

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujące istotnych 

zmian w treści oferty, 

niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

22. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 

Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy  

w sprawie zamówienia publicznego. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających 

się o udzielenie zamówienia została wybrana, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy 

w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

 

 

 



Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Oświęcimiu 

     ZM/2512-01/S/2016  

Strona 16 z 36 

 

XII.   Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: 

1. Oferta powinna być złożona w Miejskim Zakładzie Komunikacji sp. z o.o. w Oświęcimiu  

ul. St. Leszczyńskiej 7 w pokoju nr 8 (Sekretariat) w budynku D nie później niż w dniu 

24.10.2016 r. do godz. 11:00. 

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.10.2016r. o godz. 11:15 w Miejskim Zakładzie 

Komunikacji sp. z o.o. w Oświęcimiu ul. St. Leszczyńskiej 7 w pokoju nr 18 

w budynku D. 

3. Otwarcie ofert jest jawne. Przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

4. Podczas otwierania kopert z ofertami Zamawiający ogłosi nazwy, adresy Wykonawców, 

a także informacje dotyczące cen ofert, terminu wykonania zamówienia publicznego 

i warunków płatności zawartych w ofertach. 

5. Informacje, o których mowa w ust. 3 i 4 będą przekazane niezwłocznie Wykonawcom, 

którzy nie byli przy otwarciu ofert, na ich wniosek. 

6. Zgodnie z zasadą jawności obowiązującą w postępowaniach o udzielenie zamówień 

publicznych, Zamawiający udostępni dokumenty, o których mowa w art. 96 ust. 3 ustawy 

Pzp w trybie przepisów art. 12 ust. 2 pkt 1 oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 

2001 o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 792), z wyjątkiem 

informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, jeśli Wykonawca, nie później niż 

w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. 

7. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 

16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 

1503 z późn. zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje 

techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje 

posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania 

w celu zachowania ich poufności, tzn. zastrzegł składając ofertę, iż nie mogą one być 

udostępnione innym uczestnikom postępowania. 

8. Informacje zastrzeżone przez Wykonawcę, jako tajemnica przedsiębiorstwa winny być 

w sposób wyraźny oznakowane „tajemnica przedsiębiorstwa”. 

9. Wykonawca w szczególności nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 

ustawy Pzp. 
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XIII.   Opis sposobu obliczenia ceny: 

1. Cenę oferty stanowi wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych (PLN), którą 

Zamawiający jest obowiązany zapłacić Wykonawcy za wykonanie przedmiotu 

zamówienia. 

2. W cenie oferty uwzględnia się transport, ubezpieczenie, podatek od towarów i usług oraz 

podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów przedmiot Zamówienia 

podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym. 

3. Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład 

elementów i zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.  

4. W ofercie należy podać cenę netto i brutto wraz z wyodrębnieniem podatku VAT.  

5. Cena dostawy częściowej oleju napędowego standardowego może ulec zmianie 

w przypadku wzrostu lub ulega zmianie w przypadku obniżki cen oleju napędowego 

Ekodiesel dokonanej przez PKN Orlen i obowiązującej w dniu dostawy, pomnożonej 

przez współczynnik korygujący. 

6. Współczynnik korygujący cenę jest to stosunek ceny ofertowej Wykonawcy oleju 

napędowego standardowego do ceny oleju Ekodiesel PKN Orlen obowiązującej  

w dniu 17 października 2016 roku, wyliczony z dokładnością do czterech miejsc  

po przecinku. Wartości współczynników zostały podane w załączniku do niniejszej 

umowy. 

 

XIV.  Opis kryteriów, którymi będzie się kierował Zamawiający przy wyborze 

oferty wraz z podaniem ich znaczenia oraz sposobu oceny ofert: 

1. Kryterium oceny: 

cena ofertowa 100% 

 

Ilość punktów przyznana dla kryterium, będzie obliczana na podstawie stosunku najniższej 

ceny do zaoferowanych według poniższego wzoru: 

 

K= (C min/C) x 100 

gdzie: 

 

K       = ilość punktów przyznana danemu Wykonawcy, 

C
min 

= najniższa cena spośród cen wszystkich ocenianych ofert, 
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C = cena oferty ocenianej. 

 

2. Dla potrzeb oceny ofert, Zamawiający obliczy przyznane Wykonawcom punkty 

z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zaokrąglając wartości od części 

tysięcznych zgodnie z zasadami arytmetyki. 

3. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą liczbę punktów 

w ramach kryterium oceny ofert wskazanym w ust. 1. 

4. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. 

5. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej 

ze względu na to, że dwie lub więcej ofert zostało złożonych w takiej samej cenie, 

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.  

 

XV.  Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione  

po wyborze oferty w celu zawarcia umowy: 

1. Umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania 

zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu 

związania ofertą, z zastrzeżeniem ust.2. 

2. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta przed upływem terminu, 

o którym mowa w ust.1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona 

jedna oferta. 

3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, 

Zamawiający wybiera ofertę spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia  

ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93  

ust. 1 ustawy Pzp. 

 

XVI.  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

1. Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

2. Wykonawca, który wygra przetarg, zobowiązany będzie do zawarcia umowy i wniesienia 

zabezpieczenia w wysokości 8% wartości brutto oferty, wyliczonego z dokładnością  

do pełnego złotego, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania 
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zawiadomienia o wyborze jego oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu 

związania ofertą. 

3. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy.  

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione wg wyboru 

Wykonawcy, w jednej lub w kilku formach określonych w art. 148 ustawy Pzp. 

5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy wnieść w terminie nie później niż 

przed jej podpisaniem. Oznacza to, że w terminie wyznaczonym na podpisanie umowy,  

na koncie Zamawiającego muszą znaleźć się pieniądze (tzn. powinien być uznany 

rachunek Zamawiającego na kwotę zabezpieczenia) lub w kasie musi znaleźć się 

dokument wniesienia zabezpieczenia w innej formie (oryginał). 

6. W przypadku, jeżeli zabezpieczenie wnoszone jest w formie gwarancji 

(ubezpieczeniowej, bankowej), z jej treści winno wynikać, iż Gwarant gwarantuje 

nieodwołalnie i bezwarunkowo zapłatę wszelkich należności w wypadku niewykonania 

lub nienależytego wykonania umowy, na każde pisemne żądanie Zamawiającego 

(Beneficjenta). 

7. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy przekazać przelewem na konto  

Nr 87 1240 4155 1111 0010 2019 8368. 

8. Zabezpieczenie wnoszone w innej postaci niż pieniądz należy zdeponować w kasie,  

w siedzibie Zamawiającego, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-14:00, w formie 

oryginału dokumentu, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 

XVII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone 

do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne 

warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od 

Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego 

na takich warunkach: 

Zamawiający wymaga zawarcia umowy zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik  

nr 3 do SIWZ. Warunki SIWZ oraz oferty stanowić będą integralną część zawartej umowy. 



Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Oświęcimiu 

     ZM/2512-01/S/2016  

Strona 20 z 36 

 

 

XVIII.  Zaliczki na poczet wykonania zamówienia 

W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający nie przewiduje udzielenia 

zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

 

XIX.  Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: 

Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej, które zostały szczegółowo określone 

w Dziale VI ustawy Pzp. 

 

XX.  Informacja o zamówieniach uzupełniających 

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 

ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp. 

 

XXI.  Dopuszczalność zmian umowy zgodnie z art. 144 ust.1 ustawy 

1. Zgodnie z art.144 ust.1 Ustawy, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian 

postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 

wyboru Wykonawcy.  

2. W przypadku zmiany obowiązującej stawki VAT, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie  

w wysokości cen netto, powiększonych o kwotę VAT wyliczoną zgodnie ze stawką 

obowiązującą w dniu wystawienia faktury. 

 

XXII.  Podwykonawstwo 

1. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie 

zamierza powierzyć podwykonawcom wraz z podaniem firm podwykonawców w JEDZ. 

2. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy 

wykluczenia, Wykonawca obowiązany będzie zastąpić tego podwykonawcę  

lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy  

(nie dotyczy dalszych podwykonawców). 

3. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy  

z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 
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XXIII.  Załączniki: 

1. Formularz ofertowy. 

2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia /i spełnienia warunków udziału  

w postępowaniu. 

3. Wzór umowy. 

4. Wzór wykazu wykonywanych dostaw.  
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Załącznik Nr 1 do specyfikacji 

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

Pieczątka Wykonawcy 

Formularz ofertowy 

Nazwa Wykonawcy 

  

 

 

Adres Wykonawcy 

 

 

 

Numer telefonu Wykonawcy  

Numer telefaksu Wykonawcy  

Adres strony internetowej Wykonawcy  

Adres  e-mail Wykonawcy  

Numer NIP Wykonawcy  

Numer Regon Wykonawcy  

 

Nawiązując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego na dostawę oleju napędowego standardowego oferuję(emy) 

wykonanie przedmiotowego zamówienia za cenę: 

brutto: …………….........………… PLN 

(słownie: ……………………………………………………………………………….………) 

Cena niniejszej oferty została obliczona zgodnie z poniższą tabelą: 

Lp. 
Rodzaj oleju 

napędowego 

Ilość 

[m3] 

Jednostkowa cena 

dostawy netto[PLN] 

Cena łączna 

netto [PLN] 

VAT 

[%] 

Cena łączna 

brutto [PLN] 

1 standardowy 785     

 

 

Dodatkowo, ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że: 

1) zapoznałem(liśmy) się z treścią SIWZ dla zamówienia na dostawę oleju napędowego, 

2) gwarantuję(emy) wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią SIWZ, 

wyjaśnień do SIWZ oraz jej modyfikacji, a także treścią złożonej w postępowaniu oferty, 

3) cena mojej (naszej) oferty uwzględnia wszystkie wymagania odnoszące 

się do przedmiotu zamówienia oraz ujmuje wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca 

z tytułu zgodnej z obowiązującymi przepisami i opisem przedmiotu zamówienia 

realizacji zamówienia, 
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4) akceptuję(emy) bez zastrzeżeń wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ, 

5) w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą, umowę 

zobowiązuję(emy) się zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez 

Zamawiającego, 

6) przedmiot zamówienia wykonamy w terminach zgodnych ze SIWZ, 

7) uważam(my) się za związanego(ych) niniejszą ofertą przez okres 60 dni, 

8) akceptuję(emy) warunki płatności określone  w umowie stanowiącej załącznik  nr 3  

do SIWZ . 

 

 

 

 

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

                    podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 
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Załącznik Nr 2 do specyfikacji 

 

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA / I SPEŁNIENIA 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

 

Przystępując do postępowania na dostawy oleju napędowego, znak sprawy  

ZM/2512-01/S/2016 

 

Działając w imieniu Wykonawcy: …………………………………………………………… 

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

(podać nazwę i adres Wykonawcy) 

 

Oświadczam, że na dzień składania ofert nie podlegam wykluczeniu z postępowania  

i spełniam warunki udziału w postępowaniu.  

 

 W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy 

PZP wykluczy: 

1. Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub  

nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub  

nie wykazał braku podstaw wykluczenia;  

2. Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano  

za przestępstwo: 

a) 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. z 2016 poz. 1137) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia  

25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176), 

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia  

6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, 

c) skarbowe, 
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d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 

przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769); 

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 pkt 2; 

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 ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 

wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty 

tych należności; 

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, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie 

przedstawić wymaganych dokumentów; 

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; 

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. 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; 

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; 



Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Oświęcimiu 

     ZM/2512-01/S/2016  

Strona 26 z 36 

 

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 z późn. zm.); 

11. Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz 

ubiegania się o zamówienia publiczne; 

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 z późn. zm.), 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. 

 

Ponadto Zamawiający przewiduje możliwość wykluczenia Wykonawcy w sytuacji: 

1. Gdy w stosunku do niego 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 art. 

332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 978 z późn. zm.) 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 z późn. zm.) 

2. 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,  

co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 

3. Jeżeli Wykonawca lub osoby, o których mowa w art.24 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp, 

uprawnione do reprezentowania Wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 

17 ust. 1 pkt 2–4 ustawy Pzp z: 

a) Zamawiającym, 

b) osobami uprawnionymi do reprezentowania Zamawiającego, 

c) członkami komisji przetargowej, 
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d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a ustawy Pzp 

– chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie Zamawiającego w inny 

sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu; 

4. 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 ustawy Pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia 

odszkodowania; 

5. 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; 

6. 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 pkt 5; 

7. 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. Który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek  

na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać  

za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym 

mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp, 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. 

 

Wykonawca ubiegający się o przedmiotowe zamówienie musi spełniać również warunki 

udziału w postępowaniu dotyczące: 

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,  

o ile wynika to z odrębnych przepisów. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, 

że posiada koncesję na obrót paliwami ciekłymi, 
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2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże,  

że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia  

(sumę gwarancyjną) równą co najmniej 340.000,00 zł (słownie: trzysta czterdzieści 

tysięcy 00/100 złotych), 

3) zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże,  

że wykonał co najmniej dwie dostawy oleju napędowego, o łącznej wartości  

nie mniejszej niż 3 075 000,00 zł (słownie: trzy miliony siedemdziesiąt pięć tysięcy 

00/100 złotych)  brutto każda dostawa, tj. 2 500 000,00 zł (słownie: dwa miliony 

pięćset tysięcy 00/100 złotych) netto . 

 

 

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

                  data i  podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 
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Załącznik Nr 3 do specyfikacji 

 

U M O W A   NR  ZM/2515-01/S/2016 

 

zawarta w dniu ……………………….. roku w Oświęcimiu pomiędzy: Miejskim Zakładem 

Komunikacji spółka z o.o. z siedzibą w Oświęcimiu, przy ul. Stanisławy Leszczyńskiej 7 

wpisaną do rejestru przedsiębiorców za numerem KRS 0000317677 prowadzonym przez Sąd 

Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie Wydział XII Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego, NIP 5492361248, REGON 120822611, kapitał zakładowy 10 077 200,00 

PLN, reprezentowaną przez: Bożenę Fraś – Prezesa Zarządu, zwaną dalej Zamawiającym,  

a 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

reprezentowanym przez:  

…………………………………………………………………………………………………

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

zwanym dalej Wykonawcą . 

 

Podstawą zawarcia niniejszej umowy jest: 

 ustawa „Prawo zamówień publicznych”, 

 specyfikacja istotnych warunków zamówienia, 

 oferta przetargowa złożona przez Wykonawcę. 

§1 

1. Wykonawca zobowiązuje się do sukcesywnej dostawy cysternami samochodowymi oleju 

napędowego standardowego w ilości 785,0 m3.  Olej napędowy należy dostarczyć  

do magazynu Zamawiającego w Oświęcimiu przy ul. Stanisławy Leszczyńskiej 7.  

2. Jednorazowa dostawa powinna wynosić 30 m3 oleju napędowego. Zamawiający 

dopuszcza odchylenie do (+/-)10% z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 
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§2 

1. Olej napędowy powinien odpowiadać Polskiej Normie: PN – EN 590: 2013- 12E  

„Paliwa do pojazdów samochodowych – Oleje napędowe – wymagania i metody badań” 

oraz przepisom rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 09 października 2015 r.  

w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych ( Dz. U. z 2015r., poz. 1680).  

2. Olej napędowy będzie przyjmowany i rozliczany z uwzględnieniem kompensacji 

objętości do temperatury + 15º C zgodnie z Polską Normą PN – ISO 91 -1 z sierpnia 

1999r. 

3. W przypadku stwierdzenia, że dostarczona ilość oleju napędowego uwzględniając 

graniczne błędy określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, z dnia 27 grudnia 2007 

roku w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać instalacje pomiarowe do ciągłego 

i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda oraz szczegółowego zakresu badań 

i sprawdzeń wykonanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów 

pomiarowych (Dz.U. z 2008; nr 4 poz. 23 z późn. zm.) oraz rozporządzeniu Ministra 

Gospodarki z dnia 22 stycznia 2008r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać 

zbiorniki pomiarowe oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych 

podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U. Nr 21 

poz. 125 z późn. zm.) nie odpowiada ilości podanej w zamówieniu szczegółowym: 

1) Pracownicy Zamawiającego i przedstawiciel Wykonawcy określą przyczyny 

zaistniałej sytuacji i zamieszczą informację o tym fakcie w sporządzonym protokole, 

którego kopię przekażą Wykonawcy, 

2) w terminie 24 godzin od przekazania kopii protokołu, o którym mowa w pkt1, 

Wykonawca dostarczy brakującą ilość oleju napędowego o właściwych parametrach, 

3) Wykonawca wystawi fakturę korygującą. 

§3 

Wartość złożonej oferty za całość zamówienia tj. 785 m3 oleju napędowego wynosi brutto – 

…………………………………………………………………………………………………

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

§4 

1. Cena dostawy oleju napędowego standardowego może ulec zmianie w przypadku wzrostu 

lub w przypadku obniżki cen oleju napędowego Ekodiesel dokonanej przez PKN Orlen 

i obowiązującej w dniu dostawy, pomnożonej przez współczynnik korygujący. 
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2. Współczynnik korygujący cenę jest to stosunek ceny ofertowej Wykonawcy oleju 

napędowego standardowego do ceny oleju Ekodiesel PKN Orlen obowiązującej  

w dniu 17 października 2016 roku, wyliczony z dokładnością do czterech miejsc  

po przecinku. Wartość współczynnika korygującego została podana w załączniku do 

umowy. 

§5. 

1. Dostawy następować powinny w godzinach od 7:40 do 14:40 w terminie do 2 dni 

roboczych od chwili złożenia pisemnego zamówienia precyzującego ilość i rodzaj paliwa.  

Strony dopuszczają możliwość przekazywania zamówień za pośrednictwem e-maila  

lub telefonu. 

2. Pomiar  dostarczonego oleju napędowego określa się za pomocą systemu kontrolno-

pomiarowego Site Sentinel 1 zainstalowanego w stacji paliw Zamawiającego. 

3. Określenie ilości faktycznie dostarczonego paliwa przez Zamawiającego nastąpi na 

podstawie protokołu sporządzonego przez upoważnionych pracowników Zamawiającego 

 i przedstawiciela Wykonawcy. 

§6 

1. Dostarczanie paliwa następować będzie transportem Wykonawcy na jego koszt i ryzyko. 

Do każdej dostawy musi być dołączony atest jakościowy. 

2. Strony zgodnie stwierdzają, że zamówienie zostaje uznane za zrealizowane dopiero  

z chwilą przepompowania paliwa do zbiorników Zamawiającego i potwierdzenia przez 

niego ilości i rodzaju paliwa.  

3. Zamawiający ma prawo kontroli ilości dostarczonego paliwa oraz jego jakości, przy czym 

kontrola ilościowa oraz pobranie próbek paliwa winno odbywać się w obecności osoby, 

która paliwo przywiozła do Zamawiającego.  

4. Stwierdzenie przez Zamawiającego, że jakość dostarczonego paliwa jest niższa niż 

wynika to z umowy i dołączonego do badanej dostawy atestu powoduje, że Wykonawca 

zobowiązany jest do naprawienia Zamawiającemu wszelkich poniesionych z tego tytułu 

szkód, w tym także w postaci utraconych korzyści. 

5. W sytuacji opisanej w ust. 4 Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: 

1) dostarczenia nieodpłatnie paliwa identycznego co do ilości i rodzaju  

jak kwestionowane paliwo, ale o prawidłowych parametrach, 

2) odebrania na swój koszt całego zakwestionowanego paliwa, 
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3) ewentualnego oczyszczenia zbiornika (lub zbiorników), do którego przepompowane 

było zakwestionowane paliwo. 

6. W przypadku określonym w ust. 4 Zamawiającemu przysługuje – niezależnie  

od uprawnień określonych w ust. 5 – prawo do kary umownej w wysokości 20% wartości 

zakwestionowanego paliwa. 

7. Wybór szczegółowego trybu postępowania w sytuacji opisanej w ust. 4 należy 

do Zamawiającego. Jeżeli odstępstwa od jakości paliwa wynikającej z atestu są – według 

Zamawiającego – niewielkie, może on żądać obniżenia ceny zakwestionowanej dostawy 

oleju napędowego. 

§7 

Wynagrodzenie za dostawy będzie płatne przelewem w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty 

dostawy częściowej i daty otrzymania faktury za tę dostawę. 

§8 

1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 8 % ceny ofertowej 

brutto tj.  

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

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

2. Powyższe zabezpieczenie Wykonawca wniesie w formie …………….…………. 

najpóźniej w dniu podpisania umowy. 

3. Brak wniesienia zabezpieczenia najpóźniej w dniu podpisania umowy jest równoznaczne 

z odstąpieniem przez Wykonawcę od umowy. 

§9 

1. Wykonawca na dzień dostawy oleju napędowego winien spełniać kumulatywnie 

następujące warunki: 

1) dane dostawcy są umieszczone w wykazie podmiotów, które dokonały złożenia 

kaucji gwarancyjnej, 

2) kwota kaucji gwarancyjnej jest zgodna z obowiązującymi przepisami. 

2. W przypadku nie spełnienia warunków określonych w pkt 1, Zamawiający ma prawo 

do odmowy przyjęcia dostawy i naliczenia kary umownej w wysokości 30% wartości 

netto dostawy częściowej. 

§10 
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1. Osobą odpowiedzialną za prawidłową realizację umowy ze strony Zamawiającego jest 

Pan Zbigniew Kosowski – tel. 33/843-47-72 

Pani Monika Zajas - tel. 33/843-47-72 

2. Osobą odpowiedzialną za prawidłową realizację umowy ze strony Wykonawcy jest: 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

§11 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczania kar umownych za niewykonanie 

lub nienależyte wykonanie umowy z następujących tytułów - Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną: 

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 2 % ceny ofertowej brutto 

poszczególnej dostawy częściowej za każdy dzień zwłoki, 

b) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy w wysokości 10 % wartości brutto niezrealizowanych dostaw, 

c) za niewykonanie umowy w wysokości 10 % wartości brutto umowy. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez 

Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10 % wartości 

brutto niezrealizowanych dostaw. 

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącania kar umownych z należnego 

Wykonawcy wynagrodzenia. 

§12 

Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego. 

§13 

Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie wierzytelności i długów na osoby trzecie. 

§14 

1. W razie wystąpienia 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 powyższych okolicznościach. 

2. W przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w ust.1 Wykonawca otrzyma 

zapłatę za zrealizowane dostawy. 
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§15 

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

 na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy z zastrzeżeniem postanowienia ust. 2. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zawartej umowy w przypadku, gdy w trakcie 

realizacji umowy zmianie ulegną przepisy dotyczące obowiązujących stawek 

podatkowych lub innych opłat związanych z realizacją umowy – umowa zostanie 

zmieniona w sposób dostosowujący ją do aktualnych na dzień zmiany przepisów. 

§16 

Umowa  obowiązuje od daty podpisania umowy do 31 grudnia 2017 r. 

§17 

Strony ustalają, że w przypadkach nie unormowanych niniejszą umową stosowane będą 

przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy „Prawo zamówień publicznych”. 

§18 

Wszelkie spory wynikłe ze stosowania niniejszej umowy rozstrzygane mogą być przez 

właściwy miejscowo dla Zamawiającego Sąd Gospodarczy. 

 

§19 

Niniejsza umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym 

dla każdej ze stron. 

 

 

W imieniu Zamawiającego:      W imieniu Wykonawcy: 
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Załącznik do umowy  NR ZM/2515-01/S/2014 

 z dnia ………………………………. 2016 r. 

 

 

 

  Specyfikacja dostawy oleju napędowego 

 

l.p 
Rodzaj 

paliwa 

Nazwa 

paliwa 

Ilość 

(m3) 

Cena 1 m3 

netto (zł) 

Wartość 

netto oferty 

(zł) 

Podatek 

VAT 

(zł) 

Wartość 

brutto 

oferty 

(zł) 

Współczynnik 

korygujący 

1. 
Olej 

napędowy   
standardowy 785      

 

 

 
 

W imieniu Zamawiającego:      W imieniu Wykonawcy: 
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Załącznik Nr 4 do specyfikacji 

 

WYKAZ 

wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie 

zamówienia, co najmniej dwóch dostaw oleju napędowego, o łącznej wartości nie mniejszej 

niż 3 075 000,00 zł brutto każda dostawa, (2 500 000,00 zł netto) oraz dokumenty 

potwierdzające, że wymienione dostawy zostały wykonane należycie, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy niż trzy lata - w tym okresie.  

 

Nazwa: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

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

Adres: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

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

L.P. 
Zamawiający/Odbiorca, 

krótki opis 
Wartość brutto w zł 

Czas realizacji dostawy 

Początek Koniec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

W przypadku gdy Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów 

zobowiązany jest przedstawić pisemne zobowiązanie, tych podmiotów do oddania 

Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów korzystania z nich na okres wykonywania 

zamówienia. 

 

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

            data i  podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 

 


