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I.  NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJ ĄCEGO: 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 
„Saniko” Sp. z o.o. 
ul. Komunalna 4 
87-800 Włocławek 
tel. 054/ 412 18 00     fax. 412 18 04 
e-mail saniko@saniko.com.pl   www.saniko.com.pl 
 
II.  TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 
nieograniczonego, na podstawie art. 10 ust 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, o wartości 
powyŜej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia  
29 stycznia 2004 r. – Prawa zamówień publicznych tj. powyŜej 200.000 euro na: „Dostawę oleju 
napędowego dla PGK „Saniko” Sp. z o.o. we Włocławku”, zgodnie z wymaganiami określonymi  
w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”. Do udzielenia 
przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień 
Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) zwanej dalej „Ustawą Pzp” lub „uPzp” oraz  
w sprawach nieuregulowanych ustawą Pzp, przepisy ustawy – Kodeks cywilny. 
 
III.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa oleju napędowego w szacunkowej ilości 325.000 l 

(słownie: trzysta dwadzieścia pięć tysięcy litrów) dla temperatury referencyjnej +15,  
dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Saniko” Sp. z o.o.  
Gatunki oleju napędowego wymagane w poszczególnych okresach: 
a) w okresie letnim, od dnia 16 kwietnia do dnia 30 września: gatunek B, klimat umiarkowany; 
b) w okresie przejściowym, od dnia 1 marca do dnia 15 kwietnia oraz od dnia 1 października  

do dnia 31 października: gatunek D, klimat umiarkowany; 
c) w okresie zimowym, od dnia 1 listopada do dnia ostatniego lutego dostarczany będzie olej 

napędowy o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych w zaleŜności od potrzeb 
Zamawiającego. 

W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych (niskich temperatur) Zamawiający 
zastrzega sobie prawo zmiany terminów dostawy paliwa o polepszonych właściwościach 
niskotemperaturowych. 

 
2. Warunki realizacji zamówienia: 

1) Wykonawca winien zapewnić sukcesywne dostawy oleju napędowego do: 
a) Bazy Zamawiającego zlokalizowanej we Włocławku przy ul. Komunalnej 4  

wraz z usługą tankowania do stacji paliw wyposaŜonej w: 
- zbiornik o pojemności 5000 dm3, typu PLT1165, producenta ROBEX Sp. z o.o., 

posiadający waŜne świadectwo legalizacji, 
- miernik do pomiaru wysokości napełnienia zbiornika typu DIGI MAG XMT, 

posiadający świadectwo wzorcowania.  
Ilość tankowań: ok. 4-5 dostaw w miesiącu w ilości nie większej niŜ 5.000 litrów. 

b) Regionalnego Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Machnaczu, gm. Brześć 
Kujawski wraz z usługą bezpośredniego tankowania do zbiorników pojazdów, maszyn  
i urządzeń pracujących w RZUOK. 
Ilość tankowań: ok. 8-9 dostaw w miesiącu w ilości ok. 400 – 1.000 litrów. 
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2) Wykonawca na własny koszt zapewni sukcesywne dostawy oleju napędowego w terminie  
24 h od chwili złoŜenia przez Zamawiającego telefonicznego, faksowego lub pisemnego 
zapotrzebowania. 

3) Zamawiający będzie przyjmował dostawy w dni robocze (od poniedziałku do piątku)  
w godzinach: 
a) od 700 do 1300 w przypadku dostaw do bazy Zamawiającego zlokalizowanej we 

Włocławku przy ul. Komunalnej 4, 
b) od 600 do 2000 w przypadku dostaw do RZUOK w Machnaczu, 
jak równieŜ w soboty i święta, gdy zajdzie taka konieczność w godzinach ustalonych  
z przedstawicielem Zamawiającego. 

4) Wymagania jakościowe oleju napędowego: 
Olej napędowy powinien spełniać wymagania jakościowe dla paliw ciekłych zgodnie z: 
- Normą PN – EN ISO 4259 dla oleju napędowego „Klimat umiarkowany” oraz „Klimat 

arktyczny lub surowy klimat zimowy”, klasa 2; 
- Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 9 grudnia 2008 roku, w sprawie 

wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2008 r., Nr 221, poz. 1441) – dla 
oleju napędowego standard oraz o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych. 

 

Olej napędowy stanowiący przedmiot dostawy powinien charakteryzować się następującymi 
minimalnymi parametrami: 

 

Lp Okre ślenie J.m. 

Warto ść 
Metoda badań 

wg : 
ON Standard 

ON o polepszonych 
właściwościach 

niskotemperaturowych 
1.  Liczba cetanowa  Nie mniej niŜ 51,0 Nie mniej niŜ 51,0 PN-EN ISO 5165 
2.  Indeks cetanowy  Nie mniej niŜ 46,0 Nie mniej niŜ 46,0 PN-EN ISO 4264 
3.  Lepkość kinetyczna w temperaturze 40ºC mm²/s 2,0 - 4,5 1,5 – 4,0 PN-EN ISO 3104 

4.  Temperatura mętnienia º C - Nie wyŜsza niŜ - 22 PN ISO 3015 

5.  
Temperatura zablokowania zimnego 
filtra  ( CFPP) 

º C 
Nie wyŜsza niŜ  

01)/-102) Nie wyŜsza niŜ - 32 PN-EN 116 

6.  Temperatura zapłonu º C PowyŜej 55 PowyŜej 55 PN-EN 2719 
7.  Pozostałość po spopieleniu % (m/m) Nie więcej niŜ 0,01 Nie więcej niŜ 0,01 PN-EN ISO 6245 
8.  Zawartość siarki mg/kg Nie więcej niŜ 10 Nie więcej niŜ 10 PN-EN ISO 20846 
9.  Zawartość zanieczyszczeń mg/kg Nie więcej niŜ 24 Nie więcej niŜ 24 PN-EN 12662 
10.  Zawartość wody mg/kg Nie więcej niŜ 200 Nie więcej niŜ 200 PN-EN ISO 12937 

11.  
Gęstość w temperaturze  referencyjnej + 
15 º C 

kg/m ³ 820-845 800 - 840 PN-EN ISO 12185 

12.  
Pozostałość po koksowaniu  ( z 10 % 
pozostałości  destylacyjnej ) 

% (m/m) Max 0,30 Max 0,30 PN-EN ISO 10370 

13.  
Zawartość  wielopierścieniowy 
węglowodorów aromatycznych 

% (m/m) Max 8 Max 8 PN-EN 12916 

14.  

Skład frakcyjny : 
Do temperatury 250 º C destyluje 
Do temperatury 350 º C destyluje 
95 % (V/V) destyluje do temperatury 
Do temperatury 180 º C destyluje 
Do temperatury 340 º C destyluje3) 

 
% (V/V) 
% (V/V) 

ºC 
% (V/V) 
% (V/V) 

 
< 65 

Min 85 
Max 360 

 
 

 
 

 
 

Max 10 
Min 95 

PN-EN ISO 3405 

15.  
Badanie działania korodującego na 
miedzi  (3 h, 50 º C) 

Ocena Klasa I Klasa I PN-EN ISO 2160 

16.  
Smarność, skorygowana średnia śladu 
zuŜycia (WS 1,4) w temperaturze 60 º C 

µm Maksimum 460 Maksimum 460 PN-EN 12156-1 
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17.  Odporność na utlenianie 
g/m ³ Nie więcej niŜ 25 Nie więcej niŜ 25 PN-EN ISO 12205 

h Min. 204) Min. 204) EN 15751 

18.  
Zawartość estru  metylowego kwasów 
tłuszczowych ( FAME)5) % (V/V) Max 7 Max 7 PN-EN 14078 

1) w okresie letnim od dnia 16 kwietnia do dnia 30 września – gat. B, klimat umiarkowany 
2) dla okresu przejściowego od dnia 1 marca do dnia 15 kwietnia oraz od dnia 1 października do dnia 31 października – gat. D, 
klimat umiarkowany 
3) JeŜeli 95% destyluje w temperaturze niŜszej niŜ wskazana, warunek równieŜ uwaŜa się za spełnion 
4) dodatkowe wymaganie dla oleju napędowego zawierającego powyŜej 2% estru metylowgo (FAME) 
5) FAME powinny spełniać wymagania EN 14214 
 

Ponadto, dostarczany olej napędowy powinien być czysty mikrobiologicznie i odporny  
na ewentualne skaŜenia biologiczne w zbiornikach, instalacjach stacji paliw. 

 

Do oferty naleŜy załączyć wyniki badań oferowanego oleju napędowego wykonane przez 
niezaleŜne laboratorium akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji, uprawnione do 
prowadzenia badań oleju napędowego dla okresu letniego lub przejściowego i dla okresu 
zimowego. Wyniki badań muszą potwierdzać, Ŝe oferowany olej napędowy spełnia określone 
powyŜej warunki minimalne. 

 

5) Transport przedmiotu zamówienia realizowany w całości przez Wykonawcę – bez udziału 
Zamawiającego. Środki transportowe Wykonawcy winny być wyposaŜone w legalizowane 
urządzenia pomiarowe określające ilość oleju napędowego w litrach oraz winny spełniać 
warunki techniczne do przewozu paliw płynnych wymagane przepisami prawa. Transport 
oleju napędowego będzie odbywał się na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

 
3. Warunki odbioru zamówienia: 

1) Odbiór i przekazanie dostawy oleju napędowego będzie następować wg zasad i warunków 
określonych w załączniku nr 1 do SIWZ przez upowaŜnionych przedstawicieli 
Zamawiającego i Wykonawcy (kierowcy), którzy z czynności odbioru sporządzą protokół, 
zgodnie ze wzorem określonym w projekcie umowy stanowiącej załącznik nr 3 do SIWZ. 

2) Wykonawca zobowiązany jest do rozliczenia i wystawienia faktury VAT za ilość oleju 
napędowego dostarczoną Zamawiającemu wykazaną zgodnie ze: 
a) wskazaniami urządzenia pomiarowego stacji paliw Zamawiającego przy dostawach oleju 

napędowego do bazy Zamawiającego zlokalizowanej na ul. Komunalnej 4 we Włocławku, 
b) wskazaniami urządzenia pomiarowego Wykonawcy przy dostawach oleju napędowego do 

RZUOK. 

3) Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania dla kaŜdej dostarczonej partii przedmiotu 
dostawy w dniu jej odbioru: 
a) świadectwa jakości – przy dostawach odbywających się do stacji paliw Zamawiającego 

zlokalizowanej we Włocławku, 
b) świadectwa jakości, dowodu nalewu paliwa i ewentualnie dokument legalizacji urządzeń 

pomiarowych autocysterny do wglądu na Ŝądanie Zamawiającego – przy dostawach 
odbywających się do RZUOK. 

Świadectwo jakości oleju napędowego musi zawierać co najmniej: 
- numer; 
- datę wystawienia; 
- dokładną nazwę oleju napędowego; 
- nazwę jednostki wydającej świadectwo jakości oleju napędowego; 
- podpis wydającego dokument; 
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- datę odbioru oleju napędowego; 
- wyniki badań w następującym zakresie (kolejność i numeracja dowolna) 

L.p. Określenie J.m. Wyniki badań 
1.  Liczba cetanowa   
2.  Indeks cetanowy   
3.  Lepkość kinetyczna w temperaturze 40 º C  mm²/s  
4.  Temperatura mętnienia º C  
5.  Temperatura zablokowania zimnego filtra (CFPP) º C  
6.  Temperatura zapłonu º C  
7.  Pozostałość po spopieleniu % (m/m)  
8.  Zawartość siarki  mg/kg  
9.  Zawartość zanieczyszczeń mg/kg  
10.  Zawartość wody mg/kg  
11.  Gęstość w temperaturze  referencyjnej + 15º C  kg/m ³  
12.  Pozostałość po koksowaniu z 10 % pozostałości destylacyjnej) % (m/m)  
13.  Zawartość wielopierścieniowy węglowodorów aromatycznych % (m/m)  

14.  

Skład frakcyjny: 
Do temperatury 250 º C destyluje 
Do temperatury 350 º C destyluje 
95 % (V/V) destyluje do temperatury  
Do temperatury 180 º C destyluje  
Do temperatury 340 º C destyluje 

 
% (V/V) 
% (V/V) 
% (V/V) 
% (V/V) 
% (V/V) 

 

15.  Badanie działania korodującego na miedzi (3 h, 50 º C) Ocena  

16.  
Smarność, skorygowana średnia śladu zuŜycia (WS 1,4)  
w temperaturze 60 º C 

µm  

17.  Odporność na utlenianie 
g/m ³  

h  
18.  Zawartość estru  metylowego kwasów tłuszczowych (FAME) % (V/V)  

 

Wzór świadectwa jakości oleju napędowego Wykonawcy muszą przedłoŜyć w składanej ofercie. 
 

4) Wykonawca winien zabezpieczyć tankowanie pojazdów Zamawiającego, w przypadku 
wyłączenia z eksploatacji stacji paliw Zamawiającego (awarie, konserwacje, legalizacje itp.) 
lub awarii autocysterny, poprzez wyznaczenie stacji paliw, na których Zamawiający będzie 
mógł dokonać awaryjnego tankowania pojazdów olejem napędowym. 
Wymagania techniczne dotyczące stacji paliw:  
− min. 1 stacja paliw zlokalizowana w odległości nie większej niŜ 15 km od siedziby 

Zamawiającego zlokalizowanej we Włocławku przy ul. Komunalnej 4 i min. 1 stacja 
paliw zlokalizowana w odległości nie większej niŜ 15 km od RZUOK w Machnaczu. 

− przystosowane do obsługi samochodów specjalistycznych o masie całkowitej do 32 ton,  
− czynne całą dobę, jak równieŜ w niedziele i święta lub opcjonalnie umoŜliwienie 

tankowania po telefonicznym zgłoszeniu zapotrzebowania przez upowaŜnionego 
pracownika Zamawiającego w czasie 1 godziny od momentu zgłoszenia,  

− spełniające wymagania ochrony środowiska. 

Cena oleju napędowego tankowań awaryjnych nie moŜe być wyŜsza od ceny ofertowej. 

Zasady tankowań awaryjnych: podstawą do wydania oleju napędowego kierowcy będzie 
okazanie sprzedającemu dowodu rejestracyjnego pojazdu i dowodu toŜsamości. Tankowanie 
odbywać się będzie do pełnego zbiornika paliwowego pojazdu. Wykaz pojazdów oraz lista 
kierowców uprawnionych do tankowania pojazdów zostanie przekazana wybranemu  
w postępowaniu Wykonawcy, po podpisaniu umowy. 
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Usługa awaryjnego wydania paliwa zostanie potwierdzona przez Wykonawcę dokumentem, 
który będzie określał ilość wydanego paliwa kierowcy – dokument wz. 

Wykonawca zobowiązany będzie do przedkładania Zamawiającemu dziennego zestawienia 
zbiorczego tankowań awaryjnych. 

5) Zamawiający zastrzega sobie moŜliwość dokonywania kontroli jakości dostarczonego oleju 
napędowego (jeden raz na kwartał), poprzez wykonanie na koszt Wykonawcy, badań  
w niezaleŜnym laboratorium akredytowanym przez Polskie Centrum Akredytacji, w zakresie  
badanych cech oleju napędowego (parametrów wymienionych w tabeli). Próbka paliwa  
do badań pobrana zostanie z wybranej przez Zamawiającego losowo dostawy, w obecności  
pracownika (kierowcy) Wykonawcy i oplombowana. 
Regularne pobieranie próbek dostarczonego oleju napędowego do badań będzie następować 
zgodnie z PN-EN ISO 3170. Wzór protokołu pobrania próbek został określony w projekcie 
umowy stanowiącej załącznik nr 3 do SIWZ. 
Zamawiający dokona kontroli dostarczonego paliwa przede wszystkim, jeŜeli stwierdzi: 
- zanieczyszczone paliwo podczas pobierania próbek przy dostawie; 
- gdy w trakcie eksploatacji pojazdów nastąpią awarie układu zasilania (szczególnie  

w okresie zimy). 
Zamawiający zleci wykonanie badań w niezaleŜnym laboratorium na zgodność parametrów 
oferowanego paliwa z dołączonym do dostawy świadectwem jakości. 

4. Zamawiający zastrzega, iŜ podana w pkt. 1 ilości oleju napędowego jest ilością szacunkową 
podaną w celu prawidłowego określenia wartości zamówienia. Wykonawca nie będzie wnosił 
roszczeń z tytułu zmniejszenia zakresu rzeczowego zamówienia. Rzeczywista ilość zamawianego 
oleju będzie zaleŜna od faktycznych potrzeb Zamawiającego. 

5. Szczegółowe warunki realizacji dostawy zostały określone w umowie, stanowiące załącznik  
nr 3 do niniejszej SIWZ. 

6. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne zadania będące 
przedmiotem niniejszego postępowania. 

7. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w formularzu cenowym część zamówienia, której 
wykonanie powierzy podwykonawcom. Za działania podwykonawców Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność, jak za działania własne. Działania podwykonawców traktowane będą jak 
działania Wykonawcy. 
 

IV.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:  
Sukcesywne dostawy oleju napędowego przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy. 

 
V. WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 

OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW: 
1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału  

w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp: 

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania tj.: 
− warunek ten zostanie spełniony, jeŜeli Wykonawca wykaŜe się, Ŝe posiada aktualną koncesję 

na obrót paliwami ciekłymi. 
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b) posiadają wiedzę i doświadczenie tj.: 
− warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaŜe, Ŝe w ciąg ostatnich 3 lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy,  
w tym okresie, wykonał przez okres przynajmniej sześciu miesięcy min. 2 dostawy oleju 
napędowego w ilości nie mniejszej niŜ 150.000 litrów kaŜda dostawa. Wykonawca jest 
zobowiązany do przedstawienia dokumentów potwierdzających, Ŝe te dostawy zostały 
wykonane naleŜycie.  

c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania 
zamówienia tj.: 
− warunek ten zostanie spełniony jeŜeli Wykonawca wykaŜe się, Ŝe dysponuje: 

� min. 2 autocysternami przystosowanymi do transportu paliwa, 
� min. 1 stacją paliw zlokalizowaną w odległości nie większej niŜ 15 km od siedziby 

Zamawiającego mieszczącej się we Włocławku przy ul. Komunalnej 4 i min. 1 stacją 
paliw zlokalizowaną w odległości nie większej niŜ 15 km od RZUOK w Machnaczu, 
przystosowaną do obsługi samochodów specjalistycznych o masie całkowitej do 32 
ton, czynną całą dobę w dni robocze, jak równieŜ w niedziele i święta lub opcjonalnie 
umoŜliwienie tankownia po telefonicznym zgłoszeniu zapotrzebowania przez 
upowaŜnioną przez Zamawiającego osobę w czasie 1 godzin od momentu zgłoszenia. 

d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj.: 
− warunek ten zostanie spełniony jeśli Wykonawca wykaŜe, Ŝe posiada środki własne lub 

zdolność kredytową na łączną kwotę min. 750.000,00 zł – Informacja z banku. 

UWAGA:  
Wykonawca moŜe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych 
do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezaleŜnie od 
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. 
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iŜ będzie 
dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w 
tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 

2. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału  
w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp: 

2.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 
a) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je 

nienaleŜycie, jeśli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się 
w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; 

b) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono,  
z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony 
prawomocnym postanowieniem sądu, jeśli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli 
przez likwidację majątku upadłego; 

c) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie, rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu; 

d) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku  
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 
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przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe lub 
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;  

e) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione  
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom 
osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe lub 
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

f) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za 
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo 
przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, 
a takŜe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo 
związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

g) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza 
prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 
przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko 
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej 
grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa 
skarbowego; 

h) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano 
za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo 
przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, 
a takŜe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo 
związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

i) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na 
podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod 
groźbą kary; 

j) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo,  
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) - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia 
się wyroku; 

k) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką 
komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka 
zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie 
skazano za przestępstwo, 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 - przez okres 1 roku od dnia 
uprawomocnienia się wyroku. 
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2.2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się równieŜ wykonawców, którzy: 
a) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego 

postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi  
w dokonywaniu tych czynności, chyba Ŝe udział tych wykonawców w postępowaniu nie 
utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się 
zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2; 

b) nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłuŜony okres związania 
ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłuŜenie 
okresu związania ofertą; 

c) złoŜyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik 
prowadzonego postępowania; 

d) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu. 
Zamawiający oceni spełnienie w/w warunków w oparciu o informacje zawarte w dokumentach  
i oświadczeniach załączonych do oferty. Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie  
z formułą „spełnia” nie „spełnia” wg oświadczeń i dokumentów wyszczególnionych w pkt. VI. 
niniejszej SIWZ. Z treści załączonych do oferty dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iŜ w/w 
warunki Wykonawca spełnił.  
 
VI. WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW  JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU  
W POSTĘPOWANIU: 

VI. I. Zgodnie Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie 
rodzajów dokumentów, jakich moŜe Ŝądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich  
te dokumenty mogą być składane potwierdzających spełnienie warunków udziału  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2009 r. Nr 226. poz. 1817), 
Wykonawca zobowiązany jest przedłoŜyć następujące aktualne dokumenty i oświadczenia: 

1. Wypełniony formularz ofertowy (wg załączonego druku – załącznik nr 2 do SIWZ). 
2. Zaakceptowany projekt umowy (załącznik nr 3 do SIWZ). 
3. Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy 

składającej ofertę, o ile nie wynikają z innych ustaw lub dokumentów. 
4. Dokument wpłacenia wadium (rozdz. IX SIWZ). 

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa  
w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, do oferty naleŜy załączyć: 
5. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych  

w art. 22 ust 1 ustawy Pzp (załącznik nr 4 do SIWZ). 
6. Aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi, zgodnie z warunkiem określonym  

w rozdz. V pkt. 1 ppkt. a SIWZ. 
7. Wykaz min. 2 dostaw wykonanych przez okres przynajmniej sześciu miesięcy, w okresie 

trzech lat przed upływem terminu składania ofert a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, 
w ilości nie mniejszych niŜ 150.000 litrów kaŜda dostawa, według wzoru na załączniku nr 5 
do SIWZ wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, Ŝe wykazane dostawy zostały 
wykonane naleŜycie (np. referencje), zgodnie z warunkiem określonym w rozdz. V. pkt. 1 
ppkt. b SIWZ. 

8. Wykaz posiadanego potencjału technicznego: 
− min. 2 autocysterny przystosowane do transportu paliwa (załącznik nr 6 do SIWZ), 
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− min. 1 stację paliw zlokalizowaną w odległości nie większej niŜ 15 km od bazy 
Zamawiającego zlokalizowanej we Włocławku przy ul. Komunalna 4 i min. 1 stację paliw 
zlokalizowaną w odległości nie większej niŜ 15 km od RZUOK w Machnaczu, 
przystosowane do obsługi samochodów specjalistycznych o masie całkowitej o 32 ton, 
czynne całą dobę w dni robocze, jak równieŜ w niedziele i święta lub opcjonalnie 
umoŜliwienie tankownia po telefonicznym zgłoszeniu zapotrzebowania przez 
upowaŜnioną przez Zamawiającego osobę w czasie 1 godzin od momentu zgłoszenia 
(załącznik nr 7 do SIWZ), zgodnie z warunkiem określonym w rozdz. V pkt. 1 ppkt. c 
SIWZ. 

9. Informacja z banku, w którym Wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy, 
potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową 
Wykonawcy na łączną kwotę nie mniejszą niŜ 750.000,00 zł [wystawiona nie wcześniej niŜ 
3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert], zgodnie z warunkiem określonym  
w rozdz. V pkt. 1 ppkt. d SIWZ. 

W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw 
do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, o których mowa  art. 24 ust. 1 
ustawy Pzp, Wykonawcy winni złoŜyć następujące dokumenty: 
10. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia 

warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 uPzp (załącznik nr 8 do SIWZ). 
11. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,  

w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy 
[wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert],  
a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 uPzp 
stanowiące załącznik nr 9 do SIWZ. 

12. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,  
Ŝe wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu [wystawione nie wcześniej 
niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert]. 

13. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, Ŝe Wykonawca nie zalega  
z opłaceniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdza, Ŝe uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu [wystawione nie wcześniej 
niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert]. 

14. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równowaŜne zaświadczenie 
właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie 
określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy [wystawiona nie wcześniej niŜ 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert]. 

15. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 
pkt. 9 ustawy [wystawiona nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert]. 

16. JeŜeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków, o których mowa w rozdz. V pkt. 1 ppkt. 
b, c, d, polega na zasobach innych podmiotów, jest zobowiązany załączyć do oferty pisemne 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 

17. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału  
w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części 
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zamówienia, przedkłada takŜe dokumenty, o których mowa od pkt. 10 do pkt. 15, dotyczące 
tego podmiotu. 

 

W celu potwierdzenia, Ŝe oferowany olej napędowy odpowiada wymaganiom określonym 
przez Zamawiającego, Wykonawca do oferty dołączy: 
18. Wzór świadectwa jakości dostarczanego oleju napędowego. 
19. Wypełniony formularz - zestawienie parametrów oferowanego oleju napędowego według 

wzoru stanowiącego załącznik nr 10 do niniejszej specyfikacji dla gatunku oleju 
napędowego dostarczanego w okresie letnim lub przejściowym i w okresie zimowym. 

20. Wyniki badań oferowanego oleju napędowego dla gatunku oleju napędowego dostarczanego 
w okresie letnim lub przejściowym i w okresie zimowym, przeprowadzonych przez 
niezaleŜne laboratorium akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji w zakresie 
badanych cech oleju napędowego. 

 

VI.III.  Informacje dla Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia 
(wspólnicy spółki cywilnej lub członkowie konsorcjum). 
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum).  

W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 
publicznego są zobowiązani ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w 
postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy. 
Pełnomocnictwo naleŜy przedłoŜyć wraz z ofertą. 

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia do oferty załączają równieŜ  
oświadczenie o solidarnej odpowiedzialności. 

3. W odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, kaŜdy z przedsiębiorców 
wchodzących w skład konsorcjum oddzielnie musi udokumentować, Ŝe nie podlega 
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

4. KaŜdy z konsorcjantów oddzielnie musi udokumentować, Ŝe spełnia warunki określone  
w art. 22 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych w zakresie jaki mu powierzono. 

5. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich 
Wykonawców występujących wspólnie. 

6. Przepisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych dotyczące Wykonawcy stosuje się 
odpowiednio do Wykonawców, o których mowa w pkt. 1. 

7. JeŜeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie 
wybrana Zamawiający moŜe Ŝądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 
publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 

Uwaga: treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. 
� Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem 

(liderem). 
� Wypełniając formularz ofertowy, jak równieŜ inne dokumenty powołujące się na 

„Wykonawcę”; w miejscu „np. nazwa i adres Wykonawcy” naleŜy wpisać dane dotyczące 
konsorcjum, a nie pełnomocnika konsorcjum. 

 

VI.IV. Je Ŝeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej 
Polskiej: 
1. zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. od 11 do pkt. 13 i pkt. 15 składa dokumenty 

wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 
odpowiednio, Ŝe: 

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości [wystawiony nie wcześniej niŜ 
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert]; 
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b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat albo Ŝe uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie  
w całości wykonania decyzji właściwego organu [wystawionych nie wcześniej niŜ  
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert]; 

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie [wystawiony nie 
wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert]. 

2. zamiast dokumentu, którym mowa w pkt. 14 składa zaświadczenie właściwego organu 
sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której 
dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy. 

 
VI.V. Uwagi dotyczące formy składanych dokumentów. 

1. Dokumenty, o których mowa w pkt. V.I. naleŜy przedstawić w formie oryginału lub 
kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (przez Wykonawcę 
naleŜy rozumieć osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz) na kaŜdej 
zapisanej stronie poświadczonego dokumentu. 

2. Gdy przedstawiona kserokopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budziła 
wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie moŜe sprawdzić jej prawdziwości w 
inny sposób zaŜąda przedstawienia oryginału lub potwierdzonej notarialnie kopii 
dokumentu.  

3. Dokumenty sporządzone w języku obcym naleŜy złoŜyć wraz z tłumaczeniami na język 
polski, poświadczonym przez Wykonawcę. Tłumaczenie musi być sporządzone przez 
tłumacza przysięgłego. 

 
VII.  INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SI Ę ZAMAWIAJ ĄCEGO  

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA O ŚWIADCZE Ń LUB 
DOKUMENTÓW, OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SI Ę  
Z WYKONAWCAMI: 

1. Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim. 
2. W postępowaniu o udzieleni zamówienia wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, 

zawiadomienia oraz informacje itp. Zamawiający i Wykonawcy przekazują faxem, e-mailem  
a następnie potwierdzają pisemnie. 

3. JeŜeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenie, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje za pomocą faksu, e-maila kaŜda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza 
fakt ich otrzymania. 

4. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający 
domniema, iŜ pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub adres e-mail podany przez 
Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umoŜliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią 
pisma. 

5. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem naleŜy przesłać na: 
nr fax +48 54/412 18 04 lub e-mail: saniko@saniko.com.pl a następnie kierować na adres: 
PGK „Saniko” Sp. z o.o. ul. Komunalna 4, 87-800 Włocławek 

6. Zamawiający przyjmuje wszelkie pisma w godzinach pracy tj. od 7:00 do 15:00. 
7. Osoby uprawnione do kontaktowania z Wykonawcami:  

Z-ca Dyrektora ds. Biura Zarządu i Kadr – Violetta Sartanowicz, 
 Specjalista ds. Zamówień Publicznych – Katarzyna Wydra. 
 
 
 



 

 

 

13  

VIII. OPIS SPOSOBU UDZIELENIA WYJA ŚNIEŃ: 
1. Wykonawca moŜe zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest 

obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, nie później jednak niŜ na 6 dni przed upływem 
terminu składania ofert pod warunkiem, ze wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do 
zamawiającego nie później niŜ do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu 
składania ofert. 

2. JeŜeli wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym 
mowa w pkt. 1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający moŜe udzielić wyjaśnień albo 
pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

3. Zapytania naleŜy kierować do Zamawiającego zgodnie z przyjętym sposobem porozumiewania się 
stron postępowania, określonym w rozdz. VII SIWZ.  

4. PrzedłuŜenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składnia wniosku, o którym 
mowa w pkt. 1. 

5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał 
specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz umieści na stronie internetowej 
www.bip.saniko.com.pl. 

6. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia 
treści SIWZ. 

7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający 
moŜe zmienić treść SIWZ. 

8. Dokonaną zmianę Zamawiający przekaŜe niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym 
doręczono SIWZ oraz umieści na w/w stronie internetowej. 

9. W przypadku gdy zmiana treści SIWZ powodować będzie konieczność zmiany oferty, 
Zamawiający przedłuŜy termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do 
wprowadzenia tych zmian. 

10. O przedłuŜeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich 
Wykonawców, którym doręczono SIWZ oraz umieści na w/w stronie internetowej. 
 

IX. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WADIUM: 
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 15.000,00 PLN. 
2. Wadium moŜe być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 

• pieniądzu, 
• poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej,  

z tym ze poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŜnym, 
• gwarancjach bankowych, 
• gwarancjach ubezpieczeniowych, 
• poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 

9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z roku 
2007 Nr 42, poz. 275, z póz. zm.). 

Wadium w formie pienięŜnej naleŜy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego tj.: 
PGK „Saniko” Sp. z o.o. BOŚ S.A. O/ Włocławek nr 84 1540 1069 2001 8700 2743 0001  
z dopiskiem „Wadium w przetargu na dostawę oleju napędowego dla PGK „Saniko” Sp. z o.o. 
we Włocławku”.  
Dowód wpłacenia wadium naleŜy dołączyć do oferty (oryginał lub potwierdzoną kopię). 

3. Wadium wnoszone w formie: 
• poręczeń bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym  
Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŜnym. 

• gwarancji bankowych, 
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• gwarancji ubezpieczeniowych, 
• poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy  

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości  
(Dz. U. z roku 2007 Nr 42, poz. 275, z póz. zm.). 
Poręczenia i gwarancje naleŜy: 
- kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem spiąć trwale z ofertą, 
- oryginał załączyć do oferty w oddzielnej kopercie opatrzonej opisem wadium, 
- wadium w formach wynikających z pkt. 3 winno jako beneficjenta wskazywać:  

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Saniko” Sp. z o.o.  
4. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert  

tj. do dnia 05.10.2012 r. do godz. 1000, przy czym za termin wniesienia wadium  
w formie przelewu pienięŜnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego – 
brak wadium w w/w terminie spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 
pkt. 2 uPzp. 

5. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 
najkorzystniejszej lub uniewaŜnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta 
została wybrana jako najkorzystniejsza. 

6. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium 
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

7. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed 
upływem terminu składania ofert. 

8. Zamawiający Ŝąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawców, któremu zwrócono 
wadium na podstawie pkt. 4, jeŜeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została 
wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez 
Zamawiającego. 

9. JeŜeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z 
umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty 
prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 
bankowy wskazany przez Wykonawcę. 

10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeŜeli Wykonawca w odpowiedzi  
na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 uPzp, nie złoŜył dokumentów lub oświadczeń,  
o których mowa w art. 25 ust. 1 uPzp, lub pełnomocnictw, chyba Ŝe udowodni, Ŝe wynika 
to z przyczyn nieleŜących po jego stronie. 

11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeŜeli Wykonawca, którego oferta została 
wybrana: 

- odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 
- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy, 
- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemoŜliwe z przyczyn 

leŜących po stronie Wykonawcy. 
 
Uwaga:  
Wadium wniesione w formie gwarancji i poręczeń musi obejmować wszystkie przypadki,  
w których Wykonawca traci wadium na rzecz Zamawiającego (pkt. 10 i 11). W przypadku gdy 
dokumenty te nie będą zabezpieczały w pełnym zakresie moŜliwych roszczeń Zamawiającego, 
Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania. 
 
 
 
 



 

 

 

15  

X. TERMIN ZWI ĄZANIA OFERT Ą: 
1. Termin związania ofertą wynosi 60 dni liczone od upływu terminu składania ofert. 
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego moŜe przedłuŜyć termin związania 

ofertą, z tym Ŝe zamawiający moŜe tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu 
związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyraŜenie zgody na przedłuŜenie tego terminu  
o oznaczony okres, nie dłuŜszy jednak niŜ 60 dni. 

3. Odmowa wyraŜenia zgody, o której mowa  ust. 2, nie powoduje utraty wadium. 
4. PrzedłuŜenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłuŜeniem 

okresu waŜności wadium albo, jeŜeli nie jest to moŜliwe, z wniesieniem nowego wadium na 
przedłuŜony okres związania ofertą. JeŜeli przedłuŜenie terminu związania ofertą jest po wyborze 
oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłuŜenia dotyczy 
jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

 
XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY: 
1. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaŜności. 
2. Oferta winna być sporządzona na formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ. 
3. Do oferty winny być załączone wszystkie dokumenty i oświadczenia wymagane odpowiednimi 

postanowieniami rozdz. VI. SIWZ. 
4. Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna. 
5. Oferta powinna być napisana w języku polskim. KaŜdy dokument składający się na ofertę 

sporządzony w innym języku niŜ język polski winien być złoŜony wraz z tłumaczeniem na język 
polski, poświadczonym przez Wykonawcę. W razie wątpliwości uznaje się, iŜ wersja 
polskojęzyczna jest wersją wiąŜącą. 

6. Oferta wraz załącznikami jak równieŜ wzór umowy winny być podpisane przez osobę upowaŜnioną 
do reprezentowania Wykonawcy. 

7. JeŜeli do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy wymagane jest zastosowanie tzw. 
reprezentacji łącznej, wówczas wszystkie dokumenty muszą być podpisane przez zobowiązane 
osoby. 

8. JeŜeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to 
musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo 
to musi zostać dołączone do oferty i musi być złoŜone w oryginale lub kopii poświadczonej za 
zgodność z oryginałem. 

9. Zaleca się, by kaŜda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty była podpisana lub parafowana 
przez wykonawcę. KaŜda poprawka w treści oferty, a w szczególności kaŜde przerobienie, 
przekreślenie, uzupełnieni, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc powinny być parafowane 
przez Wykonawcę. 

10. Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. W treści 
oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron. 

11. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŜeniem oferty. 
12. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych w niniejszym postępowaniu. 
13. Wykonawca wskaŜe w ofercie tę część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. 
14. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
15. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej 

oferty. 
16. Wykonawca moŜe wprowadzić zmiany, modyfikacje i uzupełnienia lub wycofać złoŜoną przez 

siebie ofertę pod warunkiem, Ŝe nastąpi to przed wyznaczonym przez Zamawiającego terminem 
składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złoŜone wg takich samych zasad 
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jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej z dopiskiem „zmiana” lub 
„wycofanie”. 

17. Zamawiający informuje, iŜ zgodnie z art. 96 ust. 3 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych oferty 
składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich 
otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niŜ w terminie 
składania ofert, zastrzegł, Ŝe nie mogą one być udostępnione. 
- Przez tajemnice 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) 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, iŜ nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania. 

- Stosowne zastrzeŜenie Wykonawca winien złoŜyć na formularzu ofertowym. W przeciwnym 
razie cała oferta zostanie ujawniona na Ŝyczenie kaŜdego uczestnika postępowania. 

- Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeŜone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez 
Wykonawcę złoŜone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica 
przedsiębiorstwa”, lub spięte, (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. 

Uwaga:  
- Wykonawca w szczególności nie moŜe zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 

Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 
- ZastrzeŜenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ww. 

ustawy skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 Ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych. 

 
XII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT: 

1. Ofertę naleŜy złoŜyć w siedzibie Zamawiającego we Włocławku przy ul. Komunalnej 4  
Sekretariat, w terminie do dnia 05.10.2012 r. do godziny 1000 w sekretariacie osobiście lub drogą 
pocztową. Godziny pracy sekretariatu: od poniedziałku do piątku od godz. 7:30 do 15:00. 

2. Za „terminowe dostarczenie” uwaŜa się wpłynięcie oferty do Zamawiającego w wyznaczonym 
terminie, a nie datę nadania w Urzędzie Pocztowym. 

3. Wszystkie oferty złoŜone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania. 
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo przedłuŜenia terminu składania ofert w trybie wynikającym  

z art. 38 ust. 6 uPzp. 
5. Wykonawca winien umieścić ofertę w zamkniętej, nieprzeźroczystej i zabezpieczonej kopercie na 

której naleŜy umieścić następujące informacje: 
 

Nazwa i adres Wykonawcy 
 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 
„Saniko” Sp. z o.o. 
ul. Komunalna 4, 87-800 Włocławek 

 

Oferta na: „Dostawę oleju napędowego dla PGK „Saniko” Sp. z o.o. we Włocławku” 
Nie otwierać przed dniem 05.10.2012 r. godz. 1100 

 

Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki braku zachowania powyŜszych warunków. 
 

XIII.  MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT: 

1. Zamawiający otworzy oferty w dniu 05.10.2012 r. o godzinie 1100 w siedzibie Zamawiającego przy 
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ul. Komunalnej 4 we Włocławku. 
2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie przedmiotu zamówienia. 
3. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy), adresy Wykonawców, informacje 

dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych 
w ofertach. 

4. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.  
W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwarciu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy 
informacje z otwarcia ofert na pisemny wniosek Wykonawcy. 

 
XIV.  OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY: 

1. Cenę ofertową naleŜy wyliczyć wg poniŜszego wzoru: 

Co = (Cpsn – Ucw) x 1,23 podatek VAT x 325.000 l = ……………………… zł 
 

gdzie: 
Co – cena ofertowa brutto 
Cpsn – cena netto producenta (spotowa) za jeden litr oleju napędowego: 

* cena spotowa Grupy Lotos S.A.  
   na dzień 03.10.2012 r. 
   publikowana na stronie: www.e-petrol.pl 

Ucw – procentowy upust cenowy, oferowany przez Wykonawcę (%) 

2. Podane w ofercie ceny (wartości) naleŜy określić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
3. Wykonawca w ofercie zobowiązany jest do podania wysokości upustu w procentach od 1 litra 

dostarczonego oleju napędowego. Zaproponowany w ofercie procent upustu jest stały  
i niezmienny przez cały okres obowiązywania umowy.  

4. Zaoferowana cena winna obejmować wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją 
zamówienia w tym koszt oleju napędowego, koszt jego transportu, koszt upustu, ubezpieczenie 
ładunku oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty w tym podatek akcyzowy i VAT, 
opłata paliwowa, jak równieŜ pozostałe koszty jeŜeli występują. 

5. Cena winna być wyraŜona w złotych polskich. 
6. Do porównania ofert Zamawiający przyjmie cenę brutto. 
7. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Dostawcą będą prowadzone w walucie PLN. 
8. W trakcie realizacji przedmiotu umowy, w okresie trwania umowy zmianie ulegać moŜe 

Cpsn. 

Cena dostawy wyliczana będzie wg wzoru: 
Cd = (Cpsn – Ucwz) x 1,23 podatek VAT x Ld 

gdzie: 
Cd  – cena danej dostawy zrealizowanej 
Cpsn – cena spotowa netto (jednego litra oleju napędowego) producenta opublikowana na jego 

stronie internetowej i obowiązująca na dzień dostawy 
Ucwz  – zaoferowany procentowy upust cenowy Wykonawcy (%), taki jak w pkt. 1, zaoferowany 

procent upustu (%) jest stały dla całego okresu trwania umowy i nie moŜe ulec zmianie. 
Ld  – ilość litrów dostawy oleju napędowego: 
 - dla Zadania Nr 1: ilość wskazana i przyjęta w protokole, zgodnie ze wskazaniami 

urządzenia pomiarowego stacji paliw Zamawiającego zlokalizowanej we Włocławku, 
 - dla Zadania Nr 2: ilość wskazana i przyjęta w protokole, zgodnie ze wskazaniami 

urządzenia pomiarowego (liczydła) autocysterny Wykonawcy. 
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 W przypadku tankowań awaryjnych łączna dzienna ilość litrów zatankowanych przez 
Zamawiającego, która winna być zgodna z zestawieniem zbiorczym wykonanych 
tankowań oraz dokumentami wz, określającymi ilość zatankowanego paliwa. 

 
XV. OPIS KRYTERIÓW , KTÓRYMI ZAMAWIAJACY B ĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 

WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYT ERÓW  
I SPOSOBU OCENY OFERT: 

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: 
 

1. CENA (wyliczona zgodnie z rozdz. XIV pkt. 1 SIWZ) – 100% 
Sposób porównania cen ofert: 
 

Liczba punktów =       x 100 pkt. x 100% 
 

2. Zamawiający będzie przyznawał punkty za kryterium w oparciu o w/w wyliczenie arytmetyczne,  
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

3. Wykonawca, który otrzyma największą ilość punktów zostanie udzielone zamówienie. 
 
XVI. INFORMACJE O FORMALNO ŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTA Ć DOPEŁNIONE 

PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 

1. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty jednocześnie zawiadomi 
Wykonawców, którzy złoŜyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, Wykonawców, których 
oferty zostały odrzucone, Wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania, terminie 
określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, po którego upływie  umowa w sprawie 
zamówienia publicznego moŜe być zawarta. 

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje , o których 
mowa w art. 92, ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie  
dostępnym w swojej siedzibie. 

3. W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum (tzn. wykonawcy określonemu w art. 23 ust. 1 
ustawy Pzp) – Zamawiający przed podpisaniem umowy zaŜąda złoŜenia umowy regulującej 
współpracę tych wykonawców. 

4. Wykonawca, który będzie korzystał z podwykonawców przy realizacji przedmiotu zamówienia, 
zobowiązany jest przed podpisaniem umowy z Zamawiającym przedłoŜyć do akceptacji 
Zamawiającego umowy z podwykonawcami. 

5. Najpóźniej w dniu zawarcia umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie naleŜytego wykonania 
umowy. 

6. W przypadku, gdy zabezpieczenie nie będzie miało formy pienięŜnej, Wykonawca uzgodni na trzy 
dni przed podpisaniem umowy, w jaki sposób zrealizuje zapis umowy dotyczący zabezpieczenia 
naleŜytego wykonania umowy. 

 
XVII. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ZABEZPIECZENIA NALE śYTEGO WYKONANIA 

UMOWY: 

1. Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany jest przed podpisaniem umowy  
w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do wniesienia zabezpieczenia naleŜytego wykonania 
umowy w wysokości 3 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie. 

2. Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy moŜe być wniesione w: 
• pieniądzu, 

    NajniŜsza cena     . 
Cena oferty badanej 
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• poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej,  
z tym Ŝe zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pienięŜnym, 

• gwarancjach bankowych, 
• gwarancjach ubezpieczeniowych, 
• poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 

9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, 
poz. 1158, z późn. zm). 

3. Wpłatę zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy w pieniądzu, naleŜy dokonać na konto 
PGK „Saniko” Sp. z o.o. BOŚ S.A. O/Włocławek nr 84 1540 1069 2001 8700 2743 0001  
z dopiskiem „Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy – przetarg na dostawę oleju 
napędowego dla PGK „Saniko” Sp. z o.o. we Włocławku”. 

4. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od daty wykonania zamówienia i uznania 
przez Zamawiającego za naleŜycie wykonane. 
 

XVIII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTA NĄ WPROWADZONE 
DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEG O, 
OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY: 

Wszelkie postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy, wysokość kar umownych  
z tytułu niewykonania lub nienaleŜytego wykonania umowy oraz przewidywane moŜliwości zmiany 
postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty zawarte są w projekcie umowy stanowiącej 
załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji. 
 
XIX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJ ĄCYCH 
WYKONAWCY W TOKU POST ĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO: 

1. Wobec czynności niezgodnej z przepisami ustawy podjętej przez Zamawiającego w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego lub w przypadku zaniechania przez Zamawiającego 
czynności, do której jest zobowiązany na podstawie ustawy, przysługuje odwołanie. 

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo 
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą 
waŜnego kwalifikowanego certyfikatu. 

3. Wykonawca ma prawo wnieść odwołanie w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji  
o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeŜeli została ona przesłana 
faksem lub drogą elektroniczną, albo w terminie 15 dni – jeŜeli została przesłana w inny sposób. 

4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeŜeli postępowanie jest prowadzone w trybie 
przetargu nieograniczonego, takŜe dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie 
internetowej. 

5. Odwołanie wobec czynności innych niŜ w pkt. 4 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym 
powzięto lub przy zachowaniu naleŜytej staranności moŜna było powziąć wiadomość  
o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 

7. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której 
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać 
Ŝądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 
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8. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niŜ w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię 
odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia,  
a jeŜeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień siwz, zamieszcza ją 
równieŜ na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest 
udostępniona specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania 
odwoławczego. 

9. Wykonawca moŜe zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia 
otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje i interes w uzyskaniu 
rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. 

10. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami 
postępowania odwoławczego, jeŜeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na 
korzyść jednej ze stron. 

11. Zamawiający lub odwołujący moŜe zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy 
nie później niŜ do czasu otwarcia rozprawy.  

12. Na orzeczenie wydane przez Krajową Izbę Odwoławczą stronom oraz uczestnikom postępowania 
odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca 
zamieszkania Zamawiającego. 

13. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia 
doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki do SIWZ: 

1. Zasady przyjmowania i odbioru dostawy oleju napędowego. 
2. Formularz oferty. 
3. Projekt umowy. 
4. Oświadczenie w trybie art. 22 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 
5. Formularz doświadczenie zawodowe. 
6. Formularz – wykaz pojazdów. 
7. Formularz – wykaz stacji paliw. 
8. Oświadczenie w trybie art. 24 ust. 1 uPzp. 
9. Oświadczenie osób fizycznych w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 uPzp.  
10. Formularz – zestawienie parametrów dostarczanego oleju napędowego. 
 
 
 
 
Opracował: Specjalista ds. Zamówień Publicznych Katarzyna Wydra 
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NM/ZP.09/21/08/12.           Załącznik Nr 1 do SIWZ 
 
 

ZASADY PRZYJMOWANIA I ODBIORU DOSTAWY  
OLEJU NAPĘDOWEGO 

 
 
Dostawa oleju napędowego wraz z usługą tankowania do stacji paliw Zamawiającego 
zlokalizowanej przy ul. Komunalnej 4 we Włocławku. 
 

I.  Zasady odbioru (przejęcia) dostawy: 
1. Przejęcia oleju napędowego dokonuje Komisja, w skład której wchodzą wytypowani  

i upowaŜnieni przedstawiciele Zamawiającego oraz przedstawiciele Wykonawcy. 
2. Przed rozpoczęciem procedury przejęcia dostawy z autocysterny: 

- Komisja dokona sprawdzenia plomb na zaworach spustowych, rurach wlewowych  
i pokrywach wlewowych autocysterny. 

- W przypadku stwierdzenia braku plomb, ich naruszenia Komisja wstrzymuje dalszy tok prac 
i odsyła autocysternę do Wykonawcy powiadamiając go pisemnie o zaistniałym fakcie. 

- W przypadku jeśli plomby są nienaruszone, Komisja przystępuje do sprawdzenia czy 
autocysterna nie posiada uszkodzeń mechanicznych lub wycieków. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Komisji świadectwo jakości paliwa. 
4. Następnie komisja przystępuje do odczytu ilość paliwa w zbiorniku, do którego zlewany jest 

olej napędowy, za pomocą czujnika aktualnego poziomu oleju z wyświetlacza. 
5. Odczytu ilości oleju w zbiorniku, do którego olej jest zlewany oraz ilość zlanego paliwa 

dokonuje się w obecności pracownika Wykonawcy odpowiedzialnego za dostawę (operator 
autocysterny). 

6. Po roztankowaniu, po upływie ok. 0,5 godz., Komisja dokonuje pomiarów słupa oleju 
napędowego w zbiorniku. 

7. Z czynności przyjęcia oleju napędowego Komisja sporządzi protokół zgodnie ze wzorem 
określonym w projekcie umowy stanowiącej załącznik nr 3 SIWZ. 

8. Ilość dostarczonego oleju napędowego wskazana przez urządzenie pomiarowe Zamawiającego, 
zostanie przyjęta w protokole, o którym mowa w pkt. 7 i będzie podstawą do rozliczenia się  
z dostawy i wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę. 

 

II.  Pobieranie i przechowywanie próbek: 
1. Komisja w trakcie dostawy oleju napędowego regularnie będzie pobierać próbki. 
2. Z zaworu do pobierania próbek pobieramy do naczynia przeźroczystego próbkę paliwa. 
3. Komisja dokonuje oceny wzrokowej (organoleptycznej) jakości produktu, sprawdzając czy jest 

on klarowny, bez zawiesiny i osadów ciał stałych lub wody. 
4. JeŜeli wynik sprawdzenia jest: 

- negatywny Komisja przerywa przyjęcie dostawy i pisemnie powiadamia Wykonawcę  
o zaistniałym fakcie, 

- pozytywny Komisja przystępuje do przepompowania min. 20 litrów paliwa do zbiornika 
stacji i ponownie pobierze próbkę paliwa, którą przeleje do cylindra szklanego. 

5. Komisja zmierzy gęstość i temperaturę produktu z dostawy (dane zostaną wpisane do Protokołu 
z pobrania próbek). 

6. Paliwo z cylindra zostanie przelane do naczynia przeznaczonego na próbkę do przechowania  
i odpowiednio ją zabezpieczy. 
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7. Do kaŜdej próbki musi być przymocowana zawieszka z opisem pobranej próbki paliwa, 
zawierająca następujące informacje: 
− Nazwa stacji 
− Nr kolejny próbki 
− Data i godzina dostawy 
− Nr plomby 
− Ilość dostarczonego paliwa 
− Nr cysterny sam. ….. Nr komory  …. 
Próbkę zabezpieczono plombą o w/w numerze w obecności 
Zawieszka winna być czytelnie podpisana przez komisję i kierowcę.  

8. Z czynności pobrania próbki Komisja sporządzi protokół zgodnie ze wzorem określonym  
w projekcie umowy stanowiącej załącznik nr 3 SIWZ 

9. Pobrane próbki naleŜy przechowywać przez dwie (trzy) kolejne dostawy. 
10. Zamawiający zobowiązany jest do prowadzenia rejestru pobranych próbek, zgodnie  

ze wzorem w pkt. 7. 
 
 

Dostawa oleju napędowego wraz z usługą tankowania do zbiorników pojazdów, maszyn  
i urządzeń pracujących w Regionalnym Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych  
w Machnaczu gm. Brześć Kujawski 
 

I.   Zasady odbioru (przejęcia) dostawy: 
1. Przejęcia oleju napędowego dokonuje Komisja, w skład której wchodzą wytypowani  

i upowaŜnieni przedstawiciele Zamawiającego oraz przedstawiciele Wykonawcy. 
2. Przed rozpoczęciem procedury przejęcia dostawy z autocysterny: 

- Komisja dokona sprawdzenia plomb na zaworach spustowych, rurach wlewowych  
i pokrywach wlewowych autocysterny. 

- W przypadku stwierdzenia braku plomb, ich naruszenia Komisja wstrzymuje dalszy tok prac 
i odsyła autocysternę do Wykonawcy powiadamiając go pisemnie o zaistniałym fakcie. 

- W przypadku jeśli plomby są nienaruszone, Komisja przystępuje do sprawdzenia czy 
autocysterna nie posiada uszkodzeń mechanicznych lub wycieków. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Komisji świadectwo jakości i dowód nalewu 
paliwa oraz ewentualnie dokument legalizacji urządzeń pomiarowych autocysterny do wglądu 
na Ŝądanie Zamawiającego. 

4. Następnie Wykonawca rozpocznie usługę bezpośredniego tankowania do zbiorników 
pojazdów, maszyn i urządzeń pracujących w RZUOK w Machnaczu. 

5. Z czynności przyjęcia oleju napędowego Komisja sporządzi protokół zgodnie ze wzorem 
określonym w projekcie umowy stanowiącej załącznik nr 3 SIWZ. 

6. Ilość dostarczonego oleju napędowego wskazana przez urządzenie pomiarowe Wykonawcy 
(liczydło), zostanie przyjęta w protokole, o którym mowa w pkt. 5 i będzie podstawą do 
rozliczenia się z dostawy i wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę. 

 
II.  Pobieranie i przechowywanie próbek: 

1. Komisja w trakcie dostawy oleju napędowego regularnie będzie pobierać próbki. 
2. Z zaworu do pobierania próbek pobieramy do naczynia przeźroczystego próbkę paliwa. 
3. Komisja dokonuje oceny wzrokowej (organoleptycznej) jakości produktu, sprawdzając czy jest 

on klarowny, bez zawiesiny i osadów ciał stałych lub wody. 
4. JeŜeli wynik sprawdzenia jest: 
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- negatywny Komisja przerywa przyjęcie dostawy i pisemnie powiadamia Wykonawcę  
o zaistniałym fakcie, 

- pozytywny Komisja przystępuje do przepompowania min. 20 litrów paliwa do zbiornika 
pojazdu, urządzenia i ponownie pobierze próbkę paliwa, którą przeleje do cylindra 
szklanego. 

5. Komisja zmierzy gęstość i temperaturę produktu z dostawy (dane zostaną wpisane do Protokołu 
z pobrania próbek). 

6. Paliwo z cylindra zostanie przelane do naczynia przeznaczonego na próbkę do przechowywania 
i odpowiednio ją zabezpieczy. 

7. Do kaŜdej próbki musi być przymocowana zawieszka z opisem pobranej próbki paliwa, 
zawierająca następujące informacje: 
− Nazwa stacji 
− Nr kolejny próbki 
− Data i godzina dostawy 
− Nr plomby 
− Ilość dostarczonego paliwa 
− Nr cysterny sam. ….. Nr komory  …. 
Próbkę zabezpieczono plombą o w/w numerze w obecności 
Zawieszka winna być czytelnie podpisana przez komisję i kierowcę.  

8. Z czynności pobrania próbki Komisja sporządzi protokół zgodnie ze wzorem określonym  
w projekcie umowy stanowiącej załącznik nr 3 SIWZ 

9. Pobrane próbki naleŜy przechowywać przez dwie (trzy) kolejne dostawy. 
10. Zamawiający zobowiązany jest do prowadzenia rejestru pobranych próbek, zgodnie  

ze wzorem w pkt. 7. 
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NM/ZP.09/21/08/12.                                Załącznik Nr 2 do SIWZ 
 

FORMULARZ  OFERTY 
 
Nazwa i siedziba Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej: 

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

……………………………………………………………………………………….. 

NIP*: ....................................................... 

REGON*: ................................................ 

Tel.*: ………………………………………. 

Fax* na który Zamawiający ma przesyłać korespondencję: …………………………………………… 

* w przypadku oferty wspólnej naleŜy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy 

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  
„Saniko” Sp. z o.o. 
ul. Komunalna 4 
87-800 Włocławek 

 
 

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:  

„Dostawę oleju napędowego dla PGK „Saniko” Sp. z o.o. we Włocławku” 
 

1. Oświadczamy, Ŝe akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia. 

2. Na dzień 03.10.2012 r. oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie 
określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę brutto:  
Cena brutto ............................................ zł za 325.000 l oleju napędowego 
(słownie:...............................…………………………..……………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………..) 

Cena ofertowa winna być wyliczona wg zasad określonych w rozdz. XIV pkt. 1 SIWZ. 

Na w/w cenę składa się cena spotowa Grupy Lotos S.A. na dzień 03.10.2012 r. opublikowana na 
stronie www.e-petrol.pl, w wysokości …………………….. zł za 1 litra oleju napędowego. 

Oferowany przez Wykonawcę stały upust cenowy obowiązujący przez cały okres trwania umowy 
wynosi …………………………… % od 1 litr oleju napędowego. 

3. Gwarantujemy, Ŝe w przypadku udzielenia nam zamówienia, zapewnimy dostawę: 
oleju napędowego o nazwie …………………..………………………………………………….. 
produkowanego przez ………………..………………………………………………………..….… 

4. Zobowiązujemy się do dostarczenia oleju napędowego o parametrach wykazanych w załączniku  
nr 10 do SIWZ – Zestawienie parametrów dostarczanego oleju napędowego. 

5. Na potwierdzenie spełnienia przez oferowany olej napędowy w/w parametrów załączamy wyniki 
jego badań przeprowadzonych przez: ……………………………………………………………….. 
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………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………….. 

/podać nazwę niezaleŜnego laboratorium akredytowanego przez Polskie Centrum Akredytacji/ 

6. Oświadczamy, Ŝe uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania  
i złoŜenia niniejszej oferty. 

7. Termin realizacji zamówienia: 12 m-cy od daty podpisania umowy. 

8. Oświadczamy, Ŝe uwaŜamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ. 

9. Następujące prace zamierzamy zlecić podwykonawcom: 

Lp. Nazwa i adres podwykonawcy Rodzaj powierzonej części zamówienia 

1   

2   

 

10. Wadium o wartości …………………………… zł wnieśliśmy w dniu ............................ w formie 
................................................................................... 
Zwrot wadium proszę dokonać na nr konta: ….…………………..…………………………………. 
……………………………………………………………………………….……………………….. 

/nazwa banku, numer konta/ 

11. Oświadczamy, Ŝe istotne warunki umowy określone w SIWZ zostały przez nas zaakceptowane  
i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy, w miejscu i terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego. 

12. Zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej, do wniesienia 
zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy w określonej w SIWZ wysokości 3% wartości oferty 
brutto tj. o wartości ………………........ zł, słownie ..................................………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………... 
w formie ...................................................................................., przed terminem podpisania umowy. 

13. Oferta została złoŜona na ................................ stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych  
od nr .................... do nr ..........................  

14. Niniejszym informujemy, iŜ informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach  
od ............................. do ................... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być ogólnie udostępnione. 

15. Integralna część oferty stanowią następujące dokumenty: **  
a) ..................................................................... 

b) ..................................................................... 

c) ..................................................................... 

d) ……………………………………………. 

e) ……………………………………………. 

f) ……………………………………………. 

g) ……………………………………………. 

h) ……………………………………………. 
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i) ……………………………………………. 

j) ……………………………………………. 

k) ……………………………………………. 

l) ……………………………………………. 

 
 
 
                                                                                         Podpis i pieczęć: ...................................................... 

                                                                                                                              (osoba /osoby upowaŜnione  
                                                                                                                       do reprezentowania Wykonawcy) 

 
.......................................... , data .................................... 
 

** JeŜeli dołączone są odpisy dokumentów lub kopie, to muszą być one poświadczone przez Wykonawcę za zgodność  
z oryginałem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

27  

NM/ZP.09/21/08/12.        Załącznik Nr 3 do SIWZ 
 

Umowa (projekt)  
 

zawarta w dniu ................................, we Włocławku pomiędzy Przedsiębiorstwem Gospodarki 
Komunalnej „SANIKO” Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku przy ul. Komunalnej 4.  
Nr KRS 0000095781 Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy, nr NIP 888-020-59-21, 
REGON 910041776, wysokość kapitału zakładowego 16.391.800,00 zł, reprezentowanym przez: 

1. Edwarda Ziemskiego – Prezesa Zarządu 
2. Mirosława Bieńkowskiego  – Członka Zarządu 

zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiaj ącym”  
a 
......................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
1. ............................................ 
zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą” . 
 
W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego 
została zawarta umowa o następującej treści: 
 

§ 1 
1. Przedmiotem umowy są sukcesywne dostawy oleju napędowego letniego, przejściowego  

i zimowego o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych, w ilości 325.000 litrów,  
do bazy Zamawiającego zlokalizowanej przy ul. Komunalnej 4 we Włocławku i do Regionalnego 
Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Machnaczu gm. Brześć Kujawski. 

2. Wykonawca własnym transportem, na własny koszt i ryzyko będzie dostarczał olej napędowy 
Zamawiającemu. 

3. Szczegółowy opis przedmiotu umowy precyzuje specyfikacja techniczna stanowiąca załącznik nr 1 
do niniejszej umowy. 

4. Zamawiający zastrzega moŜliwość zmiany terminów dostawy oleju napędowego o polepszonych 
właściwościach niskotemperaturowych, które zostały określone w specyfikacji technicznej 
stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

 
§ 2 

Termin realizacji umowy: 12 m-cy od daty podpisania umowy. 
 

§ 3 
1. Świadczenie dostaw, o których mowa w § 1, realizowane będzie sukcesywnie w zaleŜności od 

potrzeb Zamawiającego na podstawie pisemnych zleceń zgłaszanych faxem lub e-mailem. 
2. Dostawy oleju napędowego będą realizowane w nieprzekraczalnym terminie 24 h od momentu 

otrzymania zamówienia. 
3. Szczegółowy zakres warunków realizacji przedmiotu umowy został określony w specyfikacji 

technicznej stanowiącej załącznik nr 1 do umowy. 
4. Odbiór i przekazanie dostawy oleju napędowego będzie następować wg zasad i warunków 

określonych w załączniku nr 2 do umowy przez upowaŜnionych przedstawicieli Zamawiającego  
i Wykonawcy. 

5. Z czynności odbioru winien być sporządzony protokół, podpisany przez obie strony umowy.  
Wzór protokołu stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy. 
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§ 4 
Do obowiązków Wykonawcy naleŜy: 
1. Sukcesywna dostawa oleju napędowego wraz z usługą bezpośredniego tankowania: 

- do stacji paliw Zamawiającego, zlokalizowanej we Włocławku przy ul. Komunalnej 4, 
- pojazdów, maszyn i urządzeń pracujących w RZUOK w Machnaczu, 
na koszt i ryzyko Wykonawcy, zgodnie ze zgłoszonym przez Zamawiającego zamówieniem. 

2. Przyjęcie, stosowanie i przestrzeganie „Zasad przyjmowania i odbioru dostawy oleju napędowego” 
stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

3. Dostarczanie oleju napędowego autocysterną z oplombowanymi wlewami i wylewami.  
4. Dostarczenie Zamawiającemu wzorów plomb najpóźniej przy pierwszej dostawie, a takŜe 

niezwłoczne dostarczenie nowych wzorów, w przypadku ich zmiany. 
5. Dostarczanie oleju wyłącznie z bieŜącej produkcji (maksymalnie jeden miesiąc od daty produkcji), 

spełniający parametry określone w załączniku nr 5 do niniejszej umowy. 
6. Przekazanie Zamawiającemu przy kaŜdej dostawie oleju napędowego: 

- świadectwa jakości, przy dostawach do bazy Zamawiającego zlokalizowanej we Włocławku 
przy ul. Komunalnej 4, 

- świadectwa jakości, dowodu nalewu paliwa i ewentualnie dokument legalizacji urządzeń 
pomiarowych autocysterny do wglądu na Ŝądanie Zamawiającego – przy dostawach 
odbywających się do RZUOK. 

7. Udostępnienie stacji paliw, zgodnie z pkt. 3 ppkt. 4 specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik 
nr 1 do niniejszej umowy, w ciągu 1 godziny od otrzymania zamówienia od Zamawiającego: 
Stacja paliw dla bazy Zamawiającego nazwa stacji: ………………………………………………. 

adres stacji: …..……………………………………………. 
…………….…………………….…………………………. 

Stacja paliw dla RZUOK  nazwa stacji:...……………………………………………... 
      adres stacji: ........……………………………………….......

      ……………………………………………………………... 
 

8. Przedkładanie Zamawiającemu dziennego zestawienia zbiorczego w przypadku wystąpienia 
tankowań awaryjnych pojazdów. 

9. Wystawianie dokumentów potwierdzających ilość wydanego paliwa kierowcom – dokumentów wz, 
w przypadku wystąpienia tankowań awaryjnych. 

10. Ustalanie wartości tankowań awaryjnych następować będzie zgodnie z § 7 ust. 4 niniejszej umowy, 
bez naliczania Ŝadnych dodatkowych opłat i kosztów. 

11. Rozliczanie i wystawianie faktury VAT za ilość dostarczonego oleju napędowego przyjętego 
według: 
- urządzenia pomiarowego Zamawiającego, w przypadku dostaw oleju napędowego do bazy 

Zamawiającego zlokalizowanej we Włocławku przy ul. Komunalnej 4, 
- urządzenia pomiarowego (liczydła) autocysterny Wykonawcy, w przypadku dostaw oleju 

napędowego do RZUOK w Machnaczu. 
12. Ubezpieczenie się na własny koszt od szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami 

wynikającymi z prowadzonej działalności gospodarczej, w tym z tytułu zdarzeń ekologicznych. 
13. Realizacja przedmiotu zamówienia za pomocą pracowników przeszkolonych w zakresie przepisów 

BHP, PpoŜ i ochrony środowiska. 
 

§ 5 
Do obowiązków Zamawiającego naleŜy: 
1. Przyjęcie, stosowanie i przestrzeganie „Zasad przyjmowania i odbioru dostawy oleju napędowego” 

zawartych w załączniku nr 2 do niniejszej umowy. 
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2. Dokonanie sprawdzenia zabezpieczeń autocysterny – plomb. 
3. Sprawdzenie zgodności świadectwa jakości kaŜdej dostarczonej partii oleju. 
4. Regularne pobieranie próbek dostarczonego oleju napędowego i ich oznakowanie oraz 

zabezpieczenie. 
5. Sporządzenie protokołu odbioru oleju napędowego oraz protokołu z pobrania próbek, zgodnie ze 

wzorami stanowiącymi załącznik nr 3 i 4 do niniejszej umowy. 
6. Telefoniczne, pisemne lub e-mailowe zawiadamianie o konieczności uruchomienia tankowań 

awaryjnych. 
7. Przekazanie Wykonawcy pisemnego wykazu pojazdów i osób upowaŜnionych do pobrania oleju 

napędowego z udostępnionych przez Wykonawcę stacji paliw. 
 

§ 6 
1. Dostarczony przez Wykonawcę olej napędowy musi charakteryzować się parametrami 

określonymi w ofercie złoŜonej przez Wykonawcę, ich zestawienie stanowi załącznik nr 5  
do niniejszej umowy. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji jakości dostarczanego oleju napędowego 
poprzez: 
a) regularne pobieranie próbek dostarczanego oleju napędowego, 
b) przeprowadzanie analiz dowolnie wybranych próbek dostarczanego oleju napędowego  

w niezaleŜnym laboratorium akredytowanym przez Polskie Centrum Akredytacji, na koszt 
Wykonawcy. 

3. Pobieranie próbek do badań będzie następować zgodnie z normą PN-EN ISO 3170 oraz zasadami 
przyjmowania i odbioru dostawy oleju napędowego, zawartymi w załączniku nr 2 do niniejszej 
umowy. 

4. Z pobrania próbek winien być sporządzony protokół stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej 
umowy. 

5. W przypadku stwierdzenia zanieczyszczenia oleju napędowego w trakcie przyjmowania dostawy 
tj. podczas pobierania próbek: 
a) upowaŜnieni przedstawiciele Zamawiającego natychmiast wstrzymają przyjęcie dostawy; 
b) upowaŜnieni przedstawiciele Zamawiającego i przedstawiciel Wykonawcy zamieszczą 

informację o tym fakcie w protokole komisyjnego pobrania próbek, którego kopię 
niezwłocznie przekaŜą Wykonawcy faxem; 

c) za dostawę zanieczyszczonego oleju napędowego faktura VAT, o której mowa w § 7 pkt. 2 
nie zostanie wystawiona; 

d) w terminie 24 godzin od przekazania kopii protokołu komisyjnego pobrania próbek, 
Wykonawca dostarczy olej napędowy o właściwych parametrach i we właściwej ilości. 

6. W przypadku stwierdzenia w badaniach laboratoryjnych rozbieŜności pomiędzy parametrami 
dostarczonego oleju napędowego a parametrami obowiązującymi dla kaŜdej dostawy, określonymi 
w załączniku nr 5 do niniejszej Umowy, cała dostawa oleju napędowego, z którego pochodziła 
zbadana próba, zostanie uznana za niezgodną z zamówieniem, o czym Zamawiający niezwłocznie 
powiadomi Wykonawcę faxem i pobierze z bieŜącego wynagrodzenia przysługującego 
Wykonawcy karę umowną w wysokości określonej w § 9 ust. 2 pkt. b, o czym równieŜ 
niezwłocznie powiadomi Wykonawcę. 

 
§ 7 

1. Wartość brutto przedmiotu umowy zgodnie ze złoŜoną ofertą na dzień …………..wynosi:  
Cena brutto .................................. zł  za 325.000 l oleju napędowego 
(słownie: ………………………………………….............................................................................) 
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2. Zapłata naleŜności za dostarczoną partię oleju napędowego będzie następowała przelewem  
w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury VAT. Podstawą wystawienia faktury VAT będzie 
podpisany przez obie strony protokół przyjęcia oleju napędowego a w przypadku tankowań 
awaryjnych dokumenty, o których mowa w § 4 pkt. 8 i 9 niniejszej umowy. 

3. Wykonawca do rozliczenia i wystawienia faktury VAT będzie przyjmował ilość dostarczonego 
oleju napędowego, wskazanego i przyjętego protokołem, zgodnie z urządzeniem pomiarowym 
Zamawiającego przy dostawach do stacji paliw Zamawiającego we Włocławku i zgodnie  
z urządzeniem pomiarowym autocysterny przy dostawach do RZUOK w Machnaczu. 

4. Wartość zrealizowanych dostaw będzie ustalana indywidualnie dla kaŜdej partii dostawy oleju 
napędowego, zgodnie z aktualnymi cenami oleju napędowego producenta …………………. 
opublikowana na stronie www.e-petrol.pl, obowiązującymi na dzień dostawy pomniejszone o stały 
i niezmienny przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy procent upustu w wysokości 
………….. % od 1 litra oleju napędowego.  

5. Zamawiający upowaŜnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez swojego podpisu. 
 

§ 8 
1. Jako gwarancję rzetelnego wywiązania się z warunków umowy, Wykonawca wniesie 

zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy w formie .....................................................................  
w wysokości ............................ zł (słownie .........................................................................................)  
co stanowi 3% wartości oferty brutto. 

2. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, słuŜy do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub 
nienaleŜytego wykonania umowy. 

3. Zwrot zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy nastąpi po upływie 30 dni, licząc  
od daty wygaśnięcia niniejszej umowy.  

4. Zwrot zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy wniesionego w pieniądzu nastąpi wraz  
z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego Zamawiającego, pomniejszonymi  
o koszty prowadzenia rachunku, koszt prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 
Wykonawcy oraz koszty, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu. 

 
§ 9 

1. Ustaloną przez strony formą odszkodowania za nienaleŜyte wykonanie umowy będą kary umowne. 
2. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w następujących 

przypadkach: 
a) za zwłokę w dostawie określonej partii oleju napędowego, w terminie określonym w § 3 ust. 2 

niniejszej umowy, w wysokości 3% wartości brutto tej dostawy, liczone za kaŜdy dzień zwłoki. 
b) za laboratoryjnie potwierdzoną niezgodność parametrów oleju napędowego, o którym mowa  

w § 6 ust. 6, w wysokości 50% wartości brutto wadliwej dostawy. 
c) za niedotrzymanie terminu, o którym mowa w § 4 ust. 7, Zamawiający zastrzega sobie prawo 

naliczania kar umownych w wysokości 200 zł za kaŜdą godzinę zwłoki. 
d) za odstąpienie lub rozwiązanie umowy z przyczyn zaleŜnych od Wykonawcy w wysokości 2% 

całkowitej wartości brutto określonej w § 7 ust. 1 niniejszej umowy. 
3. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty Wykonawcy kar umownych w wysokości 2% 

całkowitej wartości brutto określonej w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, w razie odstąpienia 
Zamawiającego od umowy z powodu okoliczności za które odpowiada Zamawiający. 

4. Kary umowne, o których mowa w pkt. 2 niniejszego paragrafu i koszty wykonania analiz,  
o których mowa w § 6 ust. 2 pkt. b umowy, Zamawiający będzie potrącał na bieŜąco  
z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia. 

5. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości 
poniesionej szkody. 
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§ 10 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy wraz z prawem  
do naliczenia kar umownych Wykonawcy, o których mowa w § 9 ust. 2 pkt. d niniejszej umowy,  
w przypadku naruszania przez Wykonawcę warunków wynikających z zapisów niniejszej umowy. 
 

§ 11 
Zamawiający zastrzega, iŜ ilość oleju napędowego, o której mowa w § 1 niniejszej umowy jest ilością 
szacunkową i w związku z tym moŜe ulec zmianie w zaleŜności od bieŜących potrzeb Zamawiającego. 
Z tytułu niezrealizowania przez Zamawiającego szacunkowej ilości oleju napędowego Wykonawcy nie 
będą przysługiwały Ŝadne roszczenia. 
 

§ 12 
1. Osoby do kontaktu ze strony Zamawiającego: 

- ……………………………………. tel. ………………………. 
- ……………………………………. tel. ………………………. 

2. Osoby do kontaktu ze strony Wykonawcy: 
- ……………………………………. tel. ………………………. 
- ……………………………………. tel. ………………………. 
 

§ 13 
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŜy  

w interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
Zamawiający moŜe odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach.  

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca moŜe Ŝądać jedynie wynagrodzenia 
naleŜnego z tytułu wykonania części umowy. 

 
§ 14 

1. Zmiana postanowień zawartej umowy moŜe nastąpić za zgodą obu stron wyraŜoną na piśmie,  
pod rygorem niewaŜności. 

2. Zgodnie z art. 144 uPzp Zamawiający przewiduje moŜliwość zmiany postanowień umowy  
w stosunku do treści oferty gdy: 
a) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mających wpływ na 

realizację zamówienia; 
b) nastąpi zmiana stawki podatku VAT; 
c) nastąpi zmiana osób wymienionych w umowie; 
d) zaistnieją zdarzenia o charakterze siły wyŜszej niezaleŜnie od stron umowy, które 

uniemoŜliwiłyby terminowe wykonanie zamówienia. Strony zobowiązują się do ustalenia 
odpowiednio zmienionego terminu umowy. Za siłę wyŜszą uwaŜa się zdarzenie zewnętrzne, 
którego skutków nie da się przewidzieć, w szczególności siłą wyŜszą będzie działanie sił 
przyrody, jak huragan, powódź, zamieć lub zgon Dostawcy. 

 
 

§ 15 
1. Zleceniodawca oświadcza, iŜ posiada wdroŜony Zintegrowany System Zarządzania Jakością  

i Środowiskiem oraz BHP zgodnie z wymogami norm PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 14001  
oraz OHSAS 18001. 

2. W związku z wdroŜonym zintegrowanym systemem zarządzania oraz zidentyfikowanymi 
zagroŜeniami, Zleceniobiorca zobowiązany jest do: 
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a) zapoznania się z udostępnionymi instrukcjami i procedurami, 
b) przestrzegania i stosowania się do poleceń personelu przedsiębiorstwa, 
c) bezwzględnego przestrzegania obowiązujących procedur bezpieczeństwa. 
oraz pisemnego potwierdzenia zapoznania się z niniejszą dokumentacją. 

 
§ 16 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego  
i ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759  
ze zm.) i inne przepisy obowiązujące w zakresie przedmiotu umowy. 
 

§ 17 
Spory wynikłe przy realizacji niniejszej umowy poddawane są rozstrzygnięciu sądowi cywilnemu 
właściwemu ze względu na miejsce siedziby Zamawiającego. 
 

§ 18 
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kaŜdej  
ze stron. 
 
 
 
 
 ZAMAWIAJ ĄCY:                   WYKONAWCA:  
 
 
 
   ……………………………….     …………………………………. 
 
 
UWAGA! W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji części zadania podwykonawcy do niniejszej umowy 
zostanie wprowadzony zapis o następującej treści: 
„Za działania podwykonawców, Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za działania własne. Działania podwykonawców 
traktowane są jak działania Wykonawcy.” 
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Załącznik Nr 1 do Umowy 
 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

 
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa oleju napędowego w szacunkowej ilości 325.000 l 

(słownie: trzysta dwadzieścia pięć tysięcy litrów) dla temperatury referencyjnej +15,  
dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Saniko” Sp. z o.o.  
Gatunki oleju napędowego dostarczane w poszczególnych okresach: 
a) w okresie letnim, od dnia 16 kwietnia do dnia 30 września: gatunek B, klimat umiarkowany; 
b) w okresie przejściowym, od dnia 1 marca do dnia 15 kwietnia oraz od dnia 1 października  

do dnia 31 października: gatunek D, klimat umiarkowany; 
c) w okresie zimowym, od dnia 1 listopada do dnia ostatniego lutego dostarczany będzie olej 

napędowy o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych w zaleŜności od potrzeb 
Zamawiającego. 

W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych (niskich temperatur) Zamawiający 
zastrzega sobie prawo zmiany terminów dostawy paliwa o polepszonych właściwościach 
niskotemperaturowych. 

 
2. Warunki realizacji zamówienia: 

1) Wykonawca winien zapewnić sukcesywne dostawy oleju napędowego do: 
a) Bazy Zamawiającego zlokalizowanej we Włocławku przy ul. Komunalnej 4 wraz z usługą 

tankowania do stacji paliw wyposaŜonej w: 
- zbiornik o pojemności 5000 dm3, typu PLT1165, producenta ROBEX Sp. z o.o., 

posiadający waŜne świadectwo legalizacji, 
- miernik do pomiaru wysokości napełnienia zbiornika typu DIGI MAG XMT, 

posiadający świadectwo wzorcowania.  
Ilość tankowań: ok. 4-5 dostaw w miesiącu w ilości nie większej niŜ 5.000 litrów. 

b) Regionalnego Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Machnaczu, gm. Brześć 
Kujawski wraz z usługą bezpośredniego tankowania do zbiorników pojazdów, maszyn  
i urządzeń pracujących w RZUOK. 
Ilość tankowań: ok. 8-9 dostaw w miesiącu w ilości ok. 400 – 1.000 litrów. 

2) Wykonawca na własny koszt zapewni sukcesywne dostawy oleju napędowego w terminie  
24 h od chwili złoŜenia przez Zamawiającego telefonicznego, faksowego lub pisemnego 
zapotrzebowania. 

3) Zamawiający będzie przyjmował dostawy w dni robocze (od poniedziałku do piątku)  
w godzinach: 
a) od 700 do 1300 w przypadku dostaw do bazy Zamawiającego zlokalizowanej we 

Włocławku przy ul. Komunalnej 4, 
b) od 600 do 2000 w przypadku dostaw do RZUOK w Machnaczu, 
jak równieŜ w soboty i święta, gdy zajdzie taka konieczność w godzinach ustalonych  
z przedstawicielem Zamawiającego. 

4) Wymagania jakościowe oleju napędowego: 
Olej napędowy powinien spełniać wymagania jakościowe dla paliw ciekłych zgodnie z: 
- Normą PN – EN ISO 4259 dla oleju napędowego „Klimat umiarkowany” oraz „Klimat 

arktyczny lub surowy klimat zimowy”, klasa 2; 
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- Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy  z dnia 9 grudnia 2008 roku, w sprawie 
wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2008 r., Nr 221, poz. 1441) – dla 
oleju napędowego standard oraz o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych. 

 

Olej napędowy stanowiący przedmiot dostawy powinien charakteryzować się następującymi 
minimalnymi parametrami: 
 

Lp Okre ślenie J.m. 

Warto ść 
Metoda badań 

wg : 
ON Standard 

ON o polepszonych 
właściwościach 

niskotemperaturowych 
1.  Liczba cetanowa  Nie mniej niŜ 51,0 Nie mniej niŜ 51,0 PN-EN ISO 5165 
2.  Indeks cetanowy  Nie mniej niŜ 46,0 Nie mniej niŜ 46,0 PN-EN ISO 4264 
3.  Lepkość kinetyczna w temperaturze 40ºC mm²/s 2,0 - 4,5 1,5 – 4,0 PN-EN ISO 3104 

4.  Temperatura mętnienia º C - Nie wyŜsza niŜ - 22 PN ISO 3015 

5.  
Temperatura zablokowania zimnego 
filtra  ( CFPP) 

º C 
Nie wyŜsza niŜ  

01)/-102) Nie wyŜsza niŜ - 32 PN-EN 116 

6.  Temperatura zapłonu º C PowyŜej 55 PowyŜej 55 PN-EN 2719 
7.  Pozostałość po spopieleniu % (m/m) Nie więcej niŜ 0,01 Nie więcej niŜ 0,01 PN-EN ISO 6245 
8.  Zawartość siarki mg/kg Nie więcej niŜ 10 Nie więcej niŜ 10 PN-EN ISO 20846 
9.  Zawartość zanieczyszczeń mg/kg Nie więcej niŜ 24 Nie więcej niŜ 24 PN-EN 12662 
10.  Zawartość wody mg/kg Nie więcej niŜ 200 Nie więcej niŜ 200 PN-EN ISO 12937 

11.  
Gęstość w temperaturze  referencyjnej + 
15 º C 

kg/m ³ 820-845 800 - 840 PN-EN ISO 12185 

12.  
Pozostałość po koksowaniu  ( z 10 % 
pozostałości  destylacyjnej ) 

% (m/m) Max 0,30 Max 0,30 PN-EN ISO 10370 

13.  
Zawartość  wielopierścieniowy 
węglowodorów aromatycznych 

% (m/m) Max 8 Max 8 PN-EN 12916 

14.  

Skład frakcyjny : 
Do temperatury 250 º C destyluje 
Do temperatury 350 º C destyluje 
95 % (V/V) destyluje do temperatury 
Do temperatury 180 º C destyluje 
Do temperatury 340 º C destyluje3) 

 
% (V/V) 
% (V/V) 

ºC 
% (V/V) 
% (V/V) 

 
< 65 

Min 85 
Max 360 

 
 

 
 

 
 

Max 10 
Min 95 

PN-EN ISO 3405 

15.  
Badanie działania korodującego na 
miedzi  (3 h, 50 º C) 

Ocena Klasa I Klasa I PN-EN ISO 2160 

16.  
Smarność, skorygowana średnia śladu 
zuŜycia (WS 1,4) w temperaturze 60 º C 

µm Maksimum 460 Maksimum 460 PN-EN 12156-1 

17.  Odporność na utlenianie 
g/m ³ Nie więcej niŜ 25 Nie więcej niŜ 25 PN-EN ISO 12205 

h Min. 204) Min. 204) PN-EN 15751 

18.  
Zawartość estru  metylowego kwasów 
tłuszczowych ( FAME)5) % (V/V) Max 7 Max 7 PN-EN 14078 

1) w okresie letnim od dnia 16 kwietnia do dnia 30 września – gat. B, klimat umiarkowany 
2) dla okresu przejściowego od dnia 1 marca do dnia 15 kwietnia oraz od dnia 1 października do dnia 31 października – gat. D, 
klimat umiarkowany 
3) JeŜeli 95% destyluje w temperaturze niŜszej niŜ wskazana, warunek równieŜ uwaŜa się za spełnion 
4) dodatkowe wymaganie dla oleju napędowego zawierającego powyŜej 2% estru metylowgo (FAME) 
5) FAME powinny spełniać wymagania EN 14214 
 
 

Ponadto, dostarczany olej napędowy powinien być czysty mikrobiologicznie i odporny  
na ewentualne skaŜenia biologiczne w zbiornikach, instalacjach stacji paliw. 

 

5) Transport przedmiotu zamówienia realizowany w całości przez Wykonawcę – bez udziału 
Zamawiającego. Środki transportowe Wykonawcy winny być wyposaŜone w legalizowane 
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urządzenia pomiarowe określające ilość oleju napędowego w litrach oraz winny spełniać 
warunki techniczne do przewozu paliw płynnych wymagane przepisami prawa. Transport 
oleju napędowego będzie odbywał się na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
 

3. Warunki odbioru zamówienia: 
1) Odbiór i przekazanie dostawy oleju napędowego będzie następować wg zasad i warunków 

określonych w załączniku nr 2 do Umowy przez upowaŜnionych przedstawicieli 
Zamawiającego i Wykonawcy (kierowcy), którzy z czynności odbioru sporządzą protokół, 
którego wzór został określony w projekcie umowy stanowiącej załącznik nr 3 do Umowy. 

2) Wykonawca zobowiązany jest do rozliczenia i wystawienia faktury VAT za ilość oleju 
napędowego dostarczoną Zamawiającemu wykazaną zgodnie ze: 
a) wskazaniami urządzenia pomiarowego stacji paliw Zamawiającego przy dostawach oleju 

napędowego do bazy Zamawiającego zlokalizowanej na ul. Komunalnej 4 we Włocławku, 
b) wskazaniami urządzenia pomiarowego Wykonawcy przy dostawach oleju napędowego do 

RZUOK. 

3) Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania dla kaŜdej dostarczonej partii przedmiotu 
dostawy w dniu jej odbioru: 
a) świadectwa jakości – przy dostawach odbywających się do stacji paliw Zamawiającego 

zlokalizowanej we Włocławku, 
b) świadectwa jakości, dowodu nalewu paliwa i ewentualnie dokument legalizacji urządzeń 

pomiarowych autocysterny do wglądu na Ŝądanie Zamawiającego – przy dostawach 
odbywających się do RZUOK. 

Świadectwo jakości oleju napędowego musi zawierać co najmniej: 
- numer; 
- datę wystawienia; 
- dokładną nazwę oleju napędowego; 
- nazwę jednostki wydającej świadectwo jakości oleju napędowego; 
- podpis wydającego dokument; 
- datę odbioru oleju napędowego; 
- wyniki badań w następującym zakresie (kolejność i numeracja dowolna) 

L.p. Określenie J.m. Wyniki badań 
1.  Liczba cetanowa   
2.  Indeks cetanowy   
3.  Lepkość kinetyczna w temperaturze 40 º C  mm²/s  
4.  Temperatura mętnienia º C  
5.  Temperatura zablokowania zimnego filtra (CFPP) º C  
6.  Temperatura zapłonu º C  
7.  Pozostałość po spopieleniu % (m/m)  
8.  Zawartość siarki  mg/kg  
9.  Zawartość zanieczyszczeń mg/kg  
10.  Zawartość wody mg/kg  
11.  Gęstość w temperaturze  referencyjnej + 15º C  kg/m ³  
12.  Pozostałość po koksowaniu z 10 % pozostałości destylacyjnej) % (m/m)  
13.  Zawartość wielopierścieniowy węglowodorów aromatycznych % (m/m)  

14.  

Skład frakcyjny: 
Do temperatury 250 º C destyluje 
Do temperatury 350 º C destyluje 
95 % (V/V) destyluje do temperatury  
Do temperatury 180 º C destyluje  
Do temperatury 340 º C destyluje 

 
% (V/V) 
% (V/V) 
% (V/V) 
% (V/V) 
% (V/V) 
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15.  Badanie działania korodującego na miedzi (3 h, 50 º C) Ocena  
16.  Smarność, skorygowana średnia śladu zuŜycia (WS 1,4) w temperaturze 60 º C µm  

17.  Odporność na utlenianie 
g/m ³  

h  
18.  Zawartość estru metylowego kwasów tłuszczowych (FAME) % (V/V)  

 

4) Wykonawca winien zabezpieczyć tankowanie pojazdów Zamawiającego, w przypadku 
wyłączenia z eksploatacji stacji paliw Zamawiającego (awarie, konserwacje, legalizacje itp.) 
lub awarii autocysterny, poprzez wyznaczenie stacji paliw, na których Zamawiający będzie 
mógł dokonać awaryjnego tankowania pojazdów olejem napędowym. 
Wymagania techniczne dotyczące stacji paliw:  
− min. 1 stacje paliw zlokalizowaną w odległości nie większej niŜ 15 km od siedziby 

Zamawiającego zlokalizowana we Włocławku przy ul. Komunalnej 4 i min. 1 stację paliw 
zlokalizowaną w odległości nie większej niŜ 15 km od RZUOK w Machnaczu. 

− przystosowane do obsługi samochodów specjalistycznych o masie całkowitej do 32 ton,  
− czynne całą dobę, jak równieŜ w niedziele i święta lub opcjonalnie umoŜliwienie 

tankowania po telefonicznym zgłoszeniu zapotrzebowania przez upowaŜnionego 
pracownika Zamawiającego w czasie 1 godziny od momentu zgłoszenia,  

− spełniające wymagania ochrony środowiska. 

Cena oleju napędowego tankowań awaryjnych nie moŜe być wyŜsza od ceny ofertowej. 

Zasady tankowań awaryjnych: podstawą do wydania oleju napędowego kierowcy będzie 
okazanie sprzedającemu dowodu rejestracyjnego pojazdu i dowodu toŜsamości. Tankowanie 
odbywać się będzie do pełnego zbiornika paliwowego pojazdu. Wykaz pojazdów oraz lista 
kierowców uprawnionych do tankowania pojazdów zostanie przekazana wybranemu  
w postępowaniu Wykonawcy, po podpisaniu umowy. 

Usługa awaryjnego wydania paliwa zostanie potwierdzona przez Wykonawcę dokumentem, 
który będzie określał ilość wydanego paliwa kierowcy – dokument wz. 

Wykonawca zobowiązany będzie do przedkładania Zamawiającemu dziennego zestawienia 
zbiorczego tankowań awaryjnych. 

 
 
 
            ZAMAWIAJĄCY:     WYKONAWCA:  
 
 

  …………………………………          ………………………..……… 
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Załącznik Nr 2 do Umowy 
 

 

ZASADY PRZYJMOWANIA I ODBIORU DOSTAWY  
OLEJU NAPĘDOWEGO 

 
 
I. Dostawa oleju napędowego do stacji paliw Zamawiającego zlokalizowanej przy ul. 

Komunalnej 4 we Włocławku. 
 

1. Zasady odbioru (przejęcia) dostawy: 
1. Przejęcia oleju napędowego dokonuje Komisja, w skład której wchodzą wytypowani  

i upowaŜnieni przedstawiciele Zamawiającego oraz przedstawiciele Wykonawcy. 
2. Przed rozpoczęciem procedury przejęcia dostawy z autocysterny: 

- Komisja dokona sprawdzenia plomb na zaworach spustowych, rurach wlewowych  
i pokrywach wlewowych autocysterny. 

- W przypadku stwierdzenia braku plomb, ich naruszenia Komisja wstrzymuje dalszy tok prac 
i odsyła autocysternę do Wykonawcy powiadamiając go pisemnie o zaistniałym fakcie. 

- W przypadku jeśli plomby są nienaruszone, Komisja przystępuje do sprawdzenia czy 
autocysterna nie posiada uszkodzeń mechanicznych lub wycieków. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Komisji świadectwo jakości paliwa. 
4. Następnie komisja przystępuje do odczytu ilość paliwa w zbiorniku, do którego zlewany jest olej 

napędowy, za pomocą czujnika aktualnego poziomu oleju z wyświetlacza. 
5. Odczytu ilości oleju w zbiorniku, do którego olej jest zlewany oraz ilość zlanego paliwa 

dokonuje się w obecności pracownika Wykonawcy odpowiedzialnego za dostawę (operator 
autocysterny). 

6. Po roztankowaniu, po upływie ok. 0,5 godz., Komisja dokonuje pomiarów słupa oleju 
napędowego w zbiorniku. 

7. Z czynności przyjęcia oleju napędowego Komisja sporządzi protokół zgodnie ze wzorem 
stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. 

8. Ilość dostarczonego oleju napędowego wskazana przez urządzenie pomiarowe Zamawiającego, 
zostanie przyjęta w protokole, o którym mowa w pkt. 7 i będzie podstawą do rozliczenia się  
z dostawy i wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę. 

 

2. Pobieranie i przechowywanie próbek: 
1. Komisja w trakcie dostawy oleju napędowego regularnie będzie pobierać próbki. 
2. Z zaworu do pobierania próbek pobieramy do naczynia przeźroczystego próbkę paliwa. 
3. Komisja dokonuje oceny wzrokowej (organoleptycznej) jakości produktu, sprawdzając czy jest 

on klarowny, bez zawiesiny i osadów ciał stałych lub wody. 
4. JeŜeli wynik sprawdzenia jest: 

- negatywny Komisja przerywa przyjęcie dostawy i pisemnie powiadamia Wykonawcę  
o zaistniałym fakcie, 

- pozytywny Komisja przystępuje do przepompowania min. 20 litrów paliwa do zbiornika stacji 
i ponownie pobierze próbkę paliwa, którą przeleje do cylindra szklanego. 

5. Komisja zmierzy gęstość i temperaturę produktu z dostawy (dane zostaną wpisane do Protokołu  
z pobrania próbek). 

6. Paliwo z cylindra zostanie przelane do naczynia przeznaczonego na próbkę do przechowania  
i odpowiednio ją zabezpieczy. 
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7. Do kaŜdej próbki musi być przymocowana zawieszka z opisem pobranej próbki paliwa, 
zawierająca następujące informacje: 
− Nazwa stacji 
− Nr kolejny próbki 
− Data i godzina dostawy 
− Nr plomby 
− Ilość dostarczonego paliwa 
− Nr cysterny sam. ….. Nr komory  …. 
Próbkę zabezpieczono plombą o w/w numerze w obecności 
Zawieszka winna być czytelnie podpisana przez komisję i kierowcę.  

8. Z czynności pobrania próbki Komisja sporządzi protokół zgodnie ze wzorem stanowiącym 
załącznik nr 3 do SIWZ. 

9. Pobrane próbki naleŜy przechowywać przez dwie (trzy) kolejne dostawy. 
10. Zamawiający zobowiązany jest do prowadzenia rejestru pobranych próbek, zgodnie  

ze wzorem w pkt. 7. 
 
II. Dostawa oleju napędowego wraz z usługą bezpośredniego tankowania do zbiorników 

pojazdów, maszyn i urządzeń pracujących w Regionalnym Zakładzie Utylizacji Odpadów 
Komunalnych w Machnaczu gm. Brześć Kujawski 

 

1. Zasady odbioru (przejęcia) dostawy: 
1. Przejęcia oleju napędowego dokonuje Komisja, w skład której wchodzą wytypowani  

i upowaŜnieni przedstawiciele Zamawiającego oraz przedstawiciele Wykonawcy. 
2. Przed rozpoczęciem procedury przejęcia dostawy z autocysterny: 

- Komisja dokona sprawdzenia plomb na zaworach spustowych, rurach wlewowych  
i pokrywach wlewowych autocysterny. 

- W przypadku stwierdzenia braku plomb, ich naruszenia Komisja wstrzymuje dalszy tok prac 
i odsyła autocysternę do Wykonawcy powiadamiając go pisemnie o zaistniałym fakcie. 

- W przypadku jeśli plomby są nienaruszone, Komisja przystępuje do sprawdzenia czy 
autocysterna nie posiada uszkodzeń mechanicznych lub wycieków. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Komisji świadectwo jakości (atest) oraz dowód 
nalewu paliwa. 

4. Następnie Wykonawca rozpocznie usługę bezpośredniego tankowania do zbiorników 
pojazdów, maszyn i urządzeń pracujących w RZUOK w Machnaczu. 

5. Z czynności przyjęcia oleju napędowego Komisja sporządzi protokół zgodnie ze wzorem 
stanowiącym załącznikiem nr 3 do SIWZ. 

6. Ilość dostarczonego oleju napędowego wskazana przez urządzenie pomiarowe Wykonawcy 
(liczydło), zostanie przyjęta w protokole, o którym mowa w pkt. 5 i będzie podstawą do 
rozliczenia się z dostawy i wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę. 

 
2. Pobieranie i przechowywanie próbek: 

1. Komisja w trakcie dostawy oleju napędowego regularnie będzie pobierać próbki. 
2. Z zaworu do pobierania próbek pobieramy do naczynia przeźroczystego próbkę paliwa. 
3. Komisja dokonuje oceny wzrokowej (organoleptycznej) jakości produktu, sprawdzając czy jest 

on klarowny, bez zawiesiny i osadów ciał stałych lub wody. 
4. JeŜeli wynik sprawdzenia jest: 

- negatywny Komisja przerywa przyjęcie dostawy i pisemnie powiadamia Wykonawcę  
o zaistniałym fakcie, 
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- pozytywny Komisja przystępuje do przepompowania min. 20 litrów paliwa do zbiornika 
pojazdu i ponownie pobierze próbkę paliwa, którą przeleje do cylindra szklanego. 

5. Komisja zmierzy gęstość i temperaturę produktu z dostawy (dane zostaną wpisane do Protokołu 
z pobrania próbek). 

6. Paliwo z cylindra zostanie przelane do naczynia przeznaczonego na próbkę do przechowywania 
i odpowiednio ją zabezpieczy. 

7. Do kaŜdej próbki musi być przymocowana zawieszka z opisem pobranej próbki paliwa, 
zawierająca następujące informacje: 
− Nazwa stacji 
− Nr kolejny próbki 
− Data i godzina dostawy 
− Nr plomby 
− Ilość dostarczonego paliwa 
− Nr cysterny sam. ….. Nr komory  …. 
Próbkę zabezpieczono plombą o w/w numerze w obecności 
Zawieszka winna być czytelnie podpisana przez komisję i kierowcę.  

8. Z czynności pobrania próbki Komisja sporządzi protokół zgodnie z wzorem stanowiącym 
załącznik nr 3 do SIWZ 

9. Pobrane próbki naleŜy przechowywać przez dwie (trzy) kolejne dostawy. 
10. Zamawiający zobowiązany jest do prowadzenia rejestru pobranych próbek, zgodnie  

ze wzorem w pkt. 7. 
 
 
 
         ZAMAWIAJ ĄCY:   WYKONAWCA:  
 
 
 
………………………………. ……………………………… 
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Załącznik Nr 3 do Umowy 
 
               …………………………………. 
           /data i godzina dostawy/ 
 

PROTOKÓŁ Nr ……………  
przyj ęcia oleju napędowego  

do stacji paliw Zamawiającego zlokalizowanej przy ul. Komunalnej 4 we Włocławku 
/do Regionalnego Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Machnaczu* 

 
Zamawiający:                                                                                                   Wykonawca: 
……………………………                                                                                ………………………….. 
……………………………                                                                                ………………………….. 
……………………………                                                                                ………………………….. 

 
 

Komisja w składzie: 
1) ………………………………………. 
2) ………………………………………. 
3) ………………………………………. 

 
dokonała przyjęcia oleju napędowego. 
 

Ilość 
deklarowana 

Ilość przyj ętego oleju napędowego** 
„przed” „po” dostawa 

V15 dm3 V15 dm3 V15 dm3 V15 dm3 
1 2 3 4 

    

 

Uwagi: …………………………………………………………………………………………………... 
………………...……………………………………………………………………………………….… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 

* Niepotrzebne skreślić 
** Ilo ść przyjętego oleju napędowego przy dostawach do stacji Zamawiającego zlokalizowanej we 

Włocławku przy ul. Komunalnej 4 następuje zgodnie z miernikiem Zamawiającego. 
Ilość przyj ętego oleju napędowego przy dostawach do RZUOK w Machnaczu następuje 
zgodnie z urządzeniem pomiarowym Wykonawcy (liczydłem). 

 

Podpisy członków Komisji:      Podpis Wykonawcy (Kierowcy):                                        
 

…………………………………     ……………………………………. 
 

………………………………… 
 

………………………………… 
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                   Załącznik Nr 4 do Umowy 
 

     Protokół Nr …………………………. 
z komisyjnego pobrania próbek oleju napędowego z autocysterny 

w dniu ……………………… o godz. ………….. 
 

Działając na podstawie zapisów Umowy Nr …………….. z dnia ………………….. na dostawę oleju 
napędowego zawartej pomiędzy PGK „Saniko” Sp. z o.o. we Włocławku przy ul. Komunalnej 4 
a 
……………………………………………………………………………………………………………..………
……………………………………..……………………………………………………………………………. 
Komisja w składzie : 

1) ……………………………… 
2) ……………………………… 
3) ……………………………… 

 

dokonała pobrania wprost z autocystern, próbek oleju napędowego ………………………………… 
o jakości wg normy ……………………………………………………, zgodnie z wymaganiami normy                        
PN-EN ISO 3170 Ciekłe przetwory naftowe. Ręczne pobieranie próbek. 
 

Miejsce pobrania: ……………………………………………………………………………………... 
 

Data produkcji:……………………………………….. Numer partii: ………………………………. 
 

Na podstawie analizy próbki paliwa z autocysterny stwierdzono, Ŝe: 
 

Lp. Parametry Własność/Wartość 
1 2 3 
1 kolor  
2 klarowność  
3 zawiesiny  
4 ciała stałe  
5 woda  
6 temperatura rzeczywista OC  
7 gęstość w temp. rzeczywistej kg/m3  
8 wyliczona gęstość w +15OC  
9 deklarowana gęstość w +15OC  
10 róŜnica między gęstością w +15OC deklarowaną a wyliczoną  

 

1. Próbka paliwa została pobrana zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 3170. 
2. Próbka została szczelnie zamknięta i zabezpieczona oznaczona numerem ..……………………… 
3. Naczynia na próbki  i naczynia pomocnicze odpowiadały niezbędnym warunkom ustalonym  przez normę 

PN-EN ISO 3170. 
4. Próbki zostały oplombowane i zdeponowane przez przedstawicieli Zamawiającego w obecności 

przedstawiciela Wykonawcy. 
5. Uwagi:………………………………………………………………………………………………………… 

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

 
 

Podpisy członków Komisji:      Podpis Wykonawcy (Kierowcy):                                                                              
 
 
…………………………………      ……………………………………. 
 
………………………………… 
 
………………………………… 
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                   Załącznik Nr 5 do Umowy 
 

Zestawienie parametrów dostarczanego oleju napędowego 
 

na: olej napędowy ……………………………………………………………………………… 
(nazwa handlowa) 
produkowany przez ..................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………… 
 

dla: PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ „SANIKO” SP. Z O.O. 
UL. KOMUNALNA 4, 87-800 WŁOCŁAWEK 

 

dostarczany przez : …………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………… 

 

L.p. Określenie J.m. Wartość Metoda badań wg : 
1.  Liczba cetanowa   PN-EN ISO 5165 
2.  Indeks cetanowy   PN-EN ISO 4264 
3.  Lepkość kinetyczna w temperaturze 40 º C mm²/s  PN-EN ISO 3104 
4.  Temperatura mętnienia º C  PN ISO 3015 

5.  
Temperatura zablokowania zimnego filtra                     
( CFPP) 

º C  PN-EN 116 

6.  Temperatura zapłonu º C  PN-EN 2719 
7.  Pozostałość po spopieleniu % (m/m)  PN-EN ISO 6245 
8.  Zawartość siarki mg/kg  PN-EN ISO 20846 
9.  Zawartość zanieczyszczeń mg/kg  PN-EN 12662 
10.  Zawartość wody mg/kg  PN-EN ISO 12937 
11.  Gęstość w temperaturze  referencyjnej + 15 º C kg/m ³  PN-EN ISO 12185 

12.  
Pozostałość po koksowaniu  ( z 10 % pozostałości  
destylacyjnej ) 

% (m/m)  PN-EN ISO  10370 

13.  Zawartość  wielopierścieniowy węglowodorów 
aromatycznych 

% (m/m)  PN-EN 12916 

14.  

Skład frakcyjny : 
Do temperatury 250 º C destyluje 
Do temperatury 350 º C destyluje 
95 % (V/V) destyluje do temperatury 
Do temperatury 180 º C destyluje 
Do temperatury 340 º C destyluje 1) 

 
% (V/V) 
% (V/V) 
% (V/V) 
% (V/V) 
% (V/V) 

 

 
 
 

PN-EN ISO  3405 

15.  Badanie działania korodującego na miedzi                 
(3 h, 50 º C) 

Ocena  PN-EN ISO  2160 

16.  
Smarność, skorygowana średnia śladu zuŜycia                   
(WS 1,4) w temperaturze 60 º C 

µm  PN-EN  12156-1 

17.  Odporność na utlenianie 
g/m ³  PN-EN ISO 12205 

h  PN-EN 15751 

18.  
Zawartość estru  metylowego kwasów 
tłuszczowych (FAME)2) % (V/V)  PN-EN 14078 

1) JeŜeli 95 % destyluje w temperaturze niŜszej niŜ wskazana , warunek równieŜ uwaŜa się   
   za spełniony ( wówczas naleŜy wskazać temperaturę, w której min. 95 % destyluje )                                                   
2) FAME spełnia wymagania EN 14214                                                       
 

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

                                                                                                                                     data i podpis osoby (osób) uprawnionej  
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NM/ZP.09/21/08/12.                                                                                        Załącznik Nr 4 do SIWZ 
 

 

OŚWIADCZENIE  W  TRYBIE  ART.  22  UST. 1  
USTAWY  PRAWO  ZAMÓWIE Ń  PUBLICZNYCH  

 
 

 
Nazwa Wykonawcy: ................................................................................................................. 

Adres Wykonawcy:  ................................................................................................................. 

 
 
 
Oświadczam, Ŝe spełniam warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.). 
 

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

 
2. posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia;  

 
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia; 
 

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
 
 
 
 
UWAGA:  prosimy o nie zmienianie formy załącznika 
 
 
 
 
      Podpis i pieczęć: ................................................ 
                (osoba / osoby upowaŜnione do 
                      podpisania oferty w imieniu Wykonawcy) 
 
 
......................................., dnia ................... 
 
 
 
Zgodnie z art. 297 § 1 Ustaw Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88 poz. 553 ze zm) Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub 
jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarcza na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami 
publicznymi […] – zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, 
pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego […] zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności 
od 3 miesięcy do lat 5.  
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NM/ZP.09/21/08/12.                                                                                        Załącznik Nr 5 do SIWZ 
 

WYKAZ  DOSTAW  
 
Nazwa Wykonawcy: ........................................................................................................................ 

Adres Wykonawcy: ......................................................................................................................... 
 
 

Przedmiot zamówienia 

Ilość 
dostarczonego 

oleju 
napędowego 

Całkowita wartość 
zamówienia  
(cena brutto) 

Termin 
realizacji usługi 

/data rozpoczęcia  
i zakończenia usługi/ 

Nazwa i Adres 
Zleceniodawcy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    

 

Wykonawca winien wykazać się realizacją min. 2 dostaw wykonanych w ciągu ostatnich 3 lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, 
trwających przynajmniej 6 miesięcy w ilości nie mniejszej niŜ 150.000 litrów kaŜda z dostaw. 
 

Wykonawca winien załączyć dokumenty potwierdzające, Ŝe dostawy te zostały wykonane 
naleŜycie. 
Uwaga: prosimy o nie zmienianie formy załącznika. 
 

Podpis i pieczęć: ............................................. 
                        (osoba / osoby upowaŜnione do 
                            podpisania oferty w imieniu Wykonawcy) 
......................................., dnia ................... 

Zgodnie z art. 297 § 1 Ustaw Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88 poz. 553 ze zm) Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub 
jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarcza na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami 
publicznymi […] – zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, 
pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego […] zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności 
od 3 miesięcy do lat 5.  
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NM/ZP.09/21/08/12.                                                                                                      Załącznik Nr 6 do SIWZ 
 

WYKAZ  POJAZDÓW  
 

 
Nazwa Wykonawcy: ........................................................................................................................ 

Adres Wykonawcy: ......................................................................................................................... 
 

 

Lp. 
Producent (marka  
i model) pojazdu  
lub producenta 

Nr rejestracyjny Ilość (szt.) 
Podstawa 

dysponowania 
pojazdem 

1.     

2.     

 
 
Wykonawca winien wykazać się, Ŝe dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym tj.: min. 2 
autocysternami przystosowanymi do transportu paliwa, zgodnie z warunkiem określonym w rozdz. V 
pkt. 1 ppkt. c SIWZ. 
 
 
Uwaga: prosimy o nie zmienianie formy załącznika. 

 

Podpis i pieczęć: ............................................. 
                        (osoba / osoby upowaŜnione do 
                            podpisania oferty w imieniu Wykonawcy) 
 

......................................., dnia ................... 

 
 
Zgodnie z art. 297 § 1 Ustaw Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88 poz. 553 ze zm) Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub 
jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarcza na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami 
publicznymi […] – zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, 
pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego […] zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności 
od 3 miesięcy do lat 5.  



 

 

 

46  

NM/ZP.09/21/08/12.                                                                                                      Załącznik Nr 7 do SIWZ 
 

WYKAZ  STACJI  PALIW  WYKONAWCY 
 

Nazwa Wykonawcy: …………………………………………………............................................... 

Adres Wykonawcy: …………………………………………………………………………….….. 
 

  
Oświadczamy, Ŝe posiadamy (dysponujemy) n/w stacją/ami paliw: 
 

I. Stacja paliw dla bazy Zamawiającego zlokalizowanej we Włocławku przy ul. Komunalnej: 
1. Adres stacji paliw Wykonawcy: …………..………………………...……………….................... 

 …………………………………………………………………. 
1.2. przystosowana do obsługi pojazdów o masie: ………………………………………………….. 
1.2. czynna w godzinach: ……………………………………………………………………………. 
1.3. czynna w dniach: ………………………………................……………………………………... 
1.4. opcjonalnie Wykonawca umoŜliwi tankowanie pojazdów na w/w stacji w czasie…………… 

……………………………………………….. po telefonicznego zgłoszeniu zapotrzebowania 
przez upowaŜnioną przez Zamawiającego osobę.  

1.5. podstawa dysponowania stacją: …………………………………………………..……………. 
 

II. Stacja paliw dla RZUOK w Machnaczu gm. Brześć Kujawski: 
1. Adres stacji paliw Wykonawcy: …………..………………………...………………................... 

 ………………………………………………………………… 
1.1. przystosowana do obsługi pojazdów o masie: …………………………………………………. 
1.2. czynna w godzinach: …………………………………………………………………………… 
1.3. czynna w dniach: ………………………………................…………………………………….. 
1.4. opcjonalnie Wykonawca umoŜliwi tankowanie pojazdów na w/w stacji w czasie ….….……… 
……………………………………………….. po telefonicznego zgłoszeniu zapotrzebowania 
przez upowaŜnioną przez Zamawiającego osobę.  
1.5. podstawa dysponowania stacją: …………………………………………………..……………. 

 

Wykonawca winien wykazać, Ŝe dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym tj.: min. 1 stacją paliw 
zlokalizowaną w odległości nie większej niŜ 15 km od siedziby Zamawiającego mieszczącej się we Włocławku 
przy ul. Komunalnej 4 i min. 1 stacją paliw zlokalizowaną w odległości nie większej niŜ 15 km od RZUOK  
w Machnaczu, przystosowane do obsługi samochodów specjalistycznych o masie całkowitej do 32 ton, czynne 
całą dobę w dni robocze jak równieŜ w niedziele i święta lub opcjonalnie umoŜliwienie tankownia  
po telefonicznym zgłoszeniu zapotrzebowania przez upowaŜnioną przez Zamawiającego osobę w czasie  
1 godzin od momentu zgłoszenia, zgodnie z wymogiem określonym w rozdz. V pkt. 1 ppkt. c SIWZ. 
 
UWAGA : prosimy o nie zmienianie formy załącznika 
 

Podpis i pieczęć: ............................................................... 
(osoba / osoby upowaŜnione do podpisania  

oferty w imieniu Wykonawcy) 
…………………………………., dnia ……………………. 
Zgodnie z art. 297 § 1 Ustaw Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88 poz. 553 ze zm) Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub 
jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarcza na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami 
publicznymi […] – zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, 
pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego […] zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności 
od 3 miesięcy do lat 5.  
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NM/ZP.09/21/08/12.                 Załącznik Nr 8 do SIWZ 
 
 

OŚWIADCZENIE  O NIE  PODLEGANIU  
WYKLUCZENIU  Z  POST ĘPOWANIA  NA  PODSTAWIE  ART. 24  

USTAWY  PRAWO  ZAMÓWIE Ń  PUBLICZNYCH  
 
 

Nazwa Wykonawcy: .................................................................................................................. 

Adres Wykonawcy: .................................................................................................................. 

 
Oświadczam, Ŝe nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.). 
 
Art. 24 ust.1. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się: 
a) Wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienaleŜycie, jeŜeli 

szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat 
przed wszczęciem postępowania; 

b) Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono,  
z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym 
postanowieniem sądu, jeŜeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku 
upadłego; 

c) Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub 
zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, 
rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

d) Osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem  
o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 
przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,  
a takŜe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających 
na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

e) Spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę 
zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko 
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, 
a takŜe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających 
na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

f) Spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione 
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących 
pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko 
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,  
a takŜe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających 
na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

g) Spółki komandytowe oraz spółki komandytowo – akcyjne, których komplementariusza prawomocnie 
skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo 
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu 
osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału  
w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa 
skarbowego; 

h) Osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo 
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 



 

 

 

48  

wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, 
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia 
korzyści majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie 
albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

i) Podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów  
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 

j) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo,  
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) - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku; 

k) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-
akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza 
lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, 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 - przez okres 1 
roku od dnia uprawomocnienia się wyroku. 
 

 
 
UWAGA:  prosimy o nie zmienianie formy załącznika 
 
 
 
 
 
 
            Podpis i pieczęć: ......................................................... 
                             (osoba / osoby upowaŜnione do 
                     podpisania oferty w imieniu Wykonawcy) 
 
 
......................................., dnia ................ 
 
 
Zgodnie z art. 297 § 1 Ustaw Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88 poz. 553 ze zm) Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub 
jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarcza na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami 
publicznymi […] – zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, 
pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego […] zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności 
od 3 miesięcy do lat 5.  
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NM/ZP.09/21/08/12.                 Załącznik Nr 9 do SIWZ 
 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY, B ĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZN Ą,  
O BRAKU PODSTAW  DO WYKLUCZENIA NA PODSTAWIE ART. 2 4 UST. 1 PKT. 2 USTAWY   

Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 r. – PRAWO ZAMÓWIE Ń PUBLICZNYCH  
 
 
 

Nazwa Wykonawcy: ................................................................................................................ 

Adres Wykonawcy:  ............................................................................................................... 

 
 

Stosownie do treści § 2 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów  
z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŜe Ŝądać zamawiający od 
wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, oświadczam,  
iŜ w stosunku do mojej osoby, nie zachodzą przesłanki wymienione w art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy  
z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych, tj.: 

1. nie została otwarta likwidacja, 
2. nie została ogłoszona upadłość, 
3. została ogłoszona upadłość, jednakŜe po jej ogłoszeniu został zawarty układ, zatwierdzony 

prawomocnym postanowieniem sądu, który nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez 
likwidację majątku upadłego. 

 
 

 
UWAGA:  prosimy o nie zmienianie formy załącznika 
 
 
 
 
 
            Podpis i pieczęć: ......................................................... 
                             (osoba / osoby upowaŜnione do 
                     podpisania oferty w imieniu Wykonawcy) 
 
 
......................................., dnia ................ 
 
 
Zgodnie z art. 297 § 1 Ustaw Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88 poz. 553 ze zm) Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub 
jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarcza na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami 
publicznymi […] – zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, 
pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego […] zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności 
od 3 miesięcy do lat 5.  
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NM/ZP.09/21/08/12.                 Załącznik Nr 10 do SIWZ 
 

Zestawienie parametrów dostarczanego oleju napędowego 
 

na: olej napędowy ……………………………………………………………………………… 
(nazwa handlowa) 
produkowany przez ..................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………… 
 

dla: PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ „SANIKO” SP. Z O.O.  
UL. KOMUNLNA 4, 87-800 WŁOCŁAWEK / REGIONALENGO ZAK ŁADU UTYLIZACJI 
ODPADÓW KOMUNALNYCH W MACHNACZU GM. BRZE ŚĆ KUJAWSKI 

 

dostarczany przez : …………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………… 
 dla okresu letniego / przejściowego / zimowego – niepotrzebne skreślić 

L.p. Określenie J.m. Wartość Metoda badań wg : 
1.  Liczba cetanowa   PN-EN ISO 5165 
2.  Indeks cetanowy   PN-EN ISO 4264 
3.  Lepkość kinetyczna w temperaturze 40 º C mm²/s  PN-EN ISO 3104 
4.  Temperatura mętnienia º C  PN ISO 3015 
5.  Temperatura zablokowania zimnego filtra (CFPP) º C  PN-EN 116 
6.  Temperatura zapłonu º C  PN-EN 2719 
7.  Pozostałość po spopieleniu % (m/m)  PN-EN ISO 6245 
8.  Zawartość siarki mg/kg  PN-EN ISO 20846 
9.  Zawartość zanieczyszczeń mg/kg  PN-EN 12662 
10.  Zawartość wody mg/kg  PN-EN ISO 12937 
11.  Gęstość w temperaturze  referencyjnej + 15 º C kg/m ³  PN-EN ISO 12185 

12.  
Pozostałość po koksowaniu ( z 10 % pozostałości 
destylacyjnej ) 

% (m/m)  PN-EN ISO  10370 

13.  Zawartość  wielopierścieniowy węglowodorów 
aromatycznych 

% (m/m)  PN-EN 12916 

14.  

Skład frakcyjny : 
Do temperatury 250 º C destyluje 
Do temperatury 350 º C destyluje 
95 % (V/V) destyluje do temperatury 
Do temperatury 180 º C destyluje 
Do temperatury 340 º C destyluje 1) 

 
% (V/V) 
% (V/V) 
% (V/V) 
% (V/V) 
% (V/V) 

 

 
 
 

PN-EN ISO  3405 

15.  Badanie działania korodującego na miedzi (3 h, 50 º C) Ocena  PN-EN ISO  2160 

16.  
Smarność, skorygowana średnia śladu zuŜycia  
(WS 1,4) w temperaturze 60 º C 

µm  PN-EN  12156-1 

17.  Odporność na utlenianie 
g/m ³  PN-EN ISO 12205 

h  PN-EN 15751 

18.  Zawartość estru  metylowego kwasów tłuszczowych 
(FAME)2) % (V/V)  PN-EN 14078 

1) JeŜeli 95 % destyluje w temperaturze niŜszej niŜ wskazana , warunek równieŜ uwaŜa się   
   za spełniony ( wówczas naleŜy wskazać temperaturę, w której min. 95 % destyluje )                                                   
2) FAME spełnia wymagania EN 14214                                                       

Wykonawca winien wypełnić powyŜsze zestawienie parametrów dostarczanego oleju napędowego dla 
gatunku oleju napędowego dostarczanego w okresie letnim lub przejściowym i w okresie zimowym. 
 

                                                                                                                                 ………………………………………………   
                             (osoba / osoby upowaŜnione do 
                     podpisania oferty w imieniu Wykonawcy) 


