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Nr zamówienia MZK/ZP/02/2019 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA 

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
(PRZETARG NIEOGRANICZONY) 

Postępowanie prowadzone będzie w ramach zamówień sektorowych 

o wartości równej lub wyższej od 443 000 EURO dla dostaw 

(zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawa zamówień 

publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018, poz. 1986 z późniejszymi 

zmianami) 

 

Dostawa oleju napędowego i oleju opałowego lekkiego dla  

„MZK” Spółka z o. o. w  EŁKU 

 

 
 

 

Zatwierdzam: 

 

 

 

                                                                                       Prezes Zarządu 
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„Miejski Zakład Komunikacji” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 

ul.  Łukasiewicza 8 19-300 Ełk, zwane dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert 

w przetargu  nieograniczonym. 

 

    SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Znak sprawy: MZK/ZP/02/2019 

  

ZAMÓWIENIE SEKTOROWE 

 

I. ZAMAWIAJĄCY 

 

„Miejski Zakład Komunikacji” Spółka z o. o. w Ełku 

ul. Łukasiewicza 8  

19-300 Ełk 

tel. 087/610 31 27, tel./fax 087/610 20 66 

NIP 848 177 55 74     REGON 280183012 

strona internetowa: www.mzk.elk.pl          adres e-mail: kontakt@mzk.elk.pl  

Dokumentacja postępowania zamieszczona jest: http://mzk.elk.pl/lista/przetargi  

      

II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA 

 

Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości  równej lub 

większej od kwot określonych na podstawie art. 11 ust.8  tj. 443 000 euro zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawa zamówień publicznych (Dz.U. z 2018, 

poz. 1986 z późniejszymi zmianami), Wspólny Słownik Zamówień według kodu: 

Olej napędowy   - CPV 09.13.41.00 

Olej opałowy lekki      -         CPV 09.13.51.00   

 

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy do magazynu Zamawiającego w Ełku przy 

ul. Łukasiewicza 8, oleju napędowego odpowiedniego dla danej pory roku w ilości 

szacunkowej 550.000 litrów w skali roku (1.650.000 litrów w okresie obowiązywania 

umowy), spełniającego co najmniej parametry jakościowe zgodne z  Polską Normą PN-EN-

590  oraz oleju opałowego lekkiego w ilości szacunkowej 50.000 litrów w skali roku (150.000 

litrów w okresie obowiązywania umowy), spełniającego co najmniej parametry jakościowe 

zgodne z  Polską Normą  PNC-96024.  

Wielkości zamówienia  mogą ulec zmianie  w zależności od rzeczywistych potrzeb 

zamawiającego.  

 

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Dostawa oleju napędowego spełniającego co najmniej parametry jakościowe zgodne 

z  Polską Normą PN-EN-590 w zależności od temperatury otoczenia (okresu). Parametry 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia  9 października 2015 r. 

w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z dnia 23 października 2015 

r., poz. 1680). 

     

http://www.mzk.elk.pl/
mailto:kontakt@mzk.elk.pl
http://mzk.elk.pl/lista/przetargi
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2.  Dostawa oleju opałowego lekkiego  spełniającego co najmniej parametry jakościowe 

       zgodne z  Polską Normą  PNC-96024. 

 

3.   Obowiązki Wykonawcy: 

 

  a) sukcesywne zaopatrywanie Zamawiającego w olej napędowy i olej opałowy lekki 

 dostarczany do zbiorników Zamawiającego mieszczących się w Ełku przy ulicy 

 Łukasiewicza 8 w godz. od 7:00 do 15:00 w dni powszednie (paliwo musi posiadać przy 

każdej dostawie aktualny atest/świadectwo jakości), 

  b) dostawy  paliw  będą  realizowane  transportem  zorganizowanym  przez 

  Wykonawcę na jego  koszt i odpowiedzialność, według aktualnych potrzeb 

  Zamawiającego, 

  c)  szacunkowa wielkość jednorazowej dostawy  paliw : 

        - olej napędowy maksymalnie do  5.000 litrów, 

        - olej opałowy lekki maksymalnie do 2.000 litrów, 

   d) umożliwienie zatankowania w sytuacjach awaryjnych pojazdów Zamawiającego na 

   swojej stacji, odległej od miejsca dostaw nie dalej niż 5 km, 

   e)  posiadanie koncesji na obrót paliwami ciekłymi. 

        

4.  Termin rozpoczęcia wykonania zamówienia:  
      01.06.2019 r.   

 

5.  Termin zakończenia wykonania zamówienia:  

      31.05.2022 r. 

 

6.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

 

7.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  

 

 
V. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W PRZETARGU  

 
 W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają niżej wymienione warunki: 

 

1.   Posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonej działalności lub czynności. 

2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, a także dysponują potencjałem  

      i osobami zdolnymi do wykonania danego zamówienia, a w szczególności: 

   a) wykonali w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania co najmniej 

3 zamówienia oleju napędowego oraz opałowego na łączną wartość minimum 3.000.000 

zł (słownie: trzy miliony złotych) netto. (Załącznik nr 2  wykaz  co najmniej 3  dostaw), 

   b)  dysponują autocysternami (Załącznik nr 3 wykaz autocystern). 

3.  Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 

      a w szczególności:  

   a) posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie min. 2.500.000 zł 

(słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych). 

   b) posiadają opłaconą polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

        prowadzonej działalności gospodarczej w przedmiocie zamówienia na kwotę 

        gwarancyjną minimum 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych). 

4.  Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podst. art.24. ust.1 

      ustawy Prawo zamówień publicznych. 
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5. Spełniają wymagania określone ustawą Prawo zamówień publicznych oraz niniejszą 

      specyfikacją. 

6. Posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania dostaw i przewozu paliw płynnych 

      autocysternami po drogach publicznych. 

 

Stwierdzenie spełnienia w/w warunków odbędzie się poprzez analizę i ocenę dokumentów 

dostarczonych na wezwanie przez Zamawiającego od Wykonawcy. 

 

UWAGA. Wykonawcy, którzy nie spełniają wymaganych warunków lub nie 

dostarczą na wezwanie żądanych dokumentów potwierdzających spełnienie 

wymaganych warunków, zostaną wykluczeni z postępowania a ich oferty nie będą 

rozpatrywane. Oferta wykonawcy wykluczonego uznana zostanie za odrzuconą. 

 

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH 

SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU 

PODSTAW DO WYKLUCZENIA 

 

1. Wykaz oświadczeń składanych przez wykonawcę w celu wstępnego 

potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 

postępowaniu oraz spełnia kryteria selekcji: 

    a) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu - Standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu 

zamówienia - JEDZ; 

       Instrukcja wypełniania oraz formularz JEDZ znajduje się na stronie Urzędu 

Zamówień Publicznych: 

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia  

2. Wykaz oświadczeń i dokumentów, składanych przez wykonawcę w postępowaniu 

na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa 

w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych: 
    a) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 

pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; 

    b) Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku 

sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, 

opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku 

wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie 

płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub 

zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; 

    c) Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka 

zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne; 

 

Składanie dokumentów w przypadku, gdy wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa: 

 

-w pkt. a) składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku 

takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy 

lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo 

dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21. 

http://www.uzp.gov.pl/
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia
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Dokumenty, o których mowa w pkt. a), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu.   

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub 

miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się 

dokumentów, o których mowa w pkt. a),  zastępuje się je dokumentem zawierającym 

odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób 

uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał 

dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, 

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 

właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub 

miejsce zamieszkania tej osoby. 

 

 3. Wykaz oświadczeń i dokumentów, składanych przez wykonawcę w postępowaniu 

na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa 

w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych: 
    a) kopia koncesji na obrót paliwami płynnymi; 

    b) polisę lub inny dokument potwierdzający fakt ubezpieczenia od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 

zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 1.000.000zł (słownie: milion złotych), 

    c) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej,   

potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność 

kredytową Wykonawcy w kwocie 2.500.000zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy 

złotych), wystawioną nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania 

ofert, 

    d) wykaz zamówień zrealizowanych przez Wykonawcę w okresie 3 lat przed dniem 

wszczęcia postępowania, oleju napędowego oraz opałowego o łącznej wartości  

minimum 3.000.000zł (słownie: trzy miliony złotych) netto. (załącznik nr 2), 

     e) wykaz  autocystern z dystrybutorem i legalizacją licznika min. 4 szt. (załącznik nr 3). 

 

4. Inne wymagane dokumenty: 

   a) Formularz ofertowy (wzór załącznik nr 1 do SIWZ); 

   b)Dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę, o ile nie 

wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych; 

   c) Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o 

której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, przekaże 

Zamawiającemu oświadczenie (dokumenty) o przynależności albo braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej. W przypadku przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty 

bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą 

do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 

 5. Informacje dodatkowe związane ze składaniem oświadczeń i dokumentów:  

       W przedmiotowym postępowaniu, ze względu na jego wartość, oświadczenie o 

którym mowa w punkcie VI, 1, a), wykonawca składa w formie jednolitego 

dokumentu. 

       Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania 

braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w 

jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także 

jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów. 

      W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienia przez wykonawców (tzw. 

konsorcjum) jednolity dokument składa każdy z wykonawców wspólnie 
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ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnienie warunków 

udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia w zakresie, w którym 

każdy  z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz 

brak podstaw wykluczenia. 

       Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 26 ust.1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta 

została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie aktualnych na 

dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o 

których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z ZAMAWIAJĄCYM 

 

Informacje ogólne 

 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia  komunikacja między Zamawiającym  

a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ , 

ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.  

2. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: Pan Michał 

Kwiatkowski, tel. 87 6103127, email m.kwiatkowski@mzk.elk.pl 

3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na 

ePUAP ma dostęp do  formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku 

oraz do formularza do komunikacji. 
4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów 

elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji 

przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z 

miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.  

5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych 

formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji 

wynosi 150 MB.  

6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień,  dokumentów elektronicznych, 

oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych 

informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. 

7. Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie 

zamówienia dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz stanowi 

załącznik do niniejszej SIWZ.  

 

Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami  

                           (nie dotyczy składania ofert)  

 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a 

Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz 

przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem 

dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez 

miniPortal (Formularz do komunikacji).  We wszelkiej korespondencji związanej z 

niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem 

MZK/ZP/02/2019.  

2. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty 

elektronicznej, email m.kwiatkowski@mzk.elk.pl 

3. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub 

oświadczeń  składane są przez Wykonawcę za  pośrednictwem Formularza do 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
mailto:m.kwiatkowski@mzk.elk.pl
mailto:m.kwiatkowski@mzk.elk.pl
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komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania 

dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów 

lub oświadczeń  za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 2 adres email. 

Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych 

kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w 

rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia 

środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz 

rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia. 

 

Identyfikator w ePUAP: elkmzk 

Nazwa podmiotu w ePUAP: "Miejski Zakład Komunikacji" Spółka z o.o. 

 

 

VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

 

1. Wykonawca składa ofertę za  pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, 

wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na 

miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę 

jest dostępny dla wykonawców  na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca 

zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie 

korespondencja związana z postępowaniem. 

2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci 

elektronicznej w formacie danych PDF, WORD, EXCEL i podpisana 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym 

zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortalu. Ofertę 

należy złożyć w oryginale. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia skanu 

oferty opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.   

3. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z 

dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca 

zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku 

wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę 

przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część 

skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).  

4. Do oferty należy dołączyć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w postaci 

elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie 

wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).  

5. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać 

ofertę za  pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty  

dostępnego na  ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i 

wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu. 

6. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać 

zmiany ani wycofać złożonej oferty. 

7.  Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę.  

8.  Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. 

9. Wykonawca określi ostateczną cenę netto, brutto i podatek VAT za 1 litr oleju 

napędowego i za 1 litr oleju opałowego lekkiego, wymienionego w pkt. IV niniejszej 

specyfikacji, dostarczonego do zbiorników MZK w temperaturze referencyjnej + 

15°C oraz umieści ją w formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, 



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – przetarg nieograniczony 

Znak sprawy MZK/ZP/02/2019 

 - 8 -

10 

 

uwzględniając stałą marżę/upust w złotych, która pozostanie bez zmian w trakcie 

trwania umowy w stosunku do średniej arytmetycznej cen producenta ogłoszonych 

na stronach internetowych koncernów paliwowych Orlen i Lotos. Cena określona w 

formularzu oferty jest ostateczna i nie podlega zmianie i negocjacjom w trakcie 

trwania postępowania o udzielenie zamówienia. Ceny muszą być wyrażone w 

złotych i groszach z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

 

 Sposób obliczenia ceny  
 

1) Dla  oleju napędowego 

Oferowana cena netto 1 litra oleju napędowego winna zawierać łącznie cenę oleju 

napędowego  wraz z kosztami transportu do magazynu Zamawiającego i ustalana być wg 

niżej ustalonych zasad:  

Podstawą sporządzenia oferty jest upust( lub marża) wyrażony w % w stosunku do 

uśrednionej ceny netto 1000 l oleju napędowego w temperaturze 15 ºC publikowanej przez 

PKN ORLEN i Grupę LOTOS  w Internecie na dzień 06.03.2019 r.  

 

Zaoferowany procentowy upust (lub marża) jest niezmienny przez cały okres trwania umowy.  

 

Przykład ustalania ceny 1 litra oleju napędowego na dzień  06.03.2019 r. i na dzień realizacji  

każdej dostawy cząstkowej: 

Cena 1 l. oleju napędowego  = uśredniona  cena 1000 litrów publikowana przez PKN 

ORLEN i Grupę LOTOS w Internecie na dzień 06.03.2019 r. i na każdy dzień realizacji 

dostawy cząstkowej zamówienia bez podatku VAT w temperaturze referencyjnej +15ºC – 

procentowo rozliczony upust      ( lub +  marża) od ceny : 1000 l. 

 

                                                          + marża(cena 1000l  x % marży) 

Cena 1l. = uśredniona cena 1000 l – upust (cena 1000l  x  % upustu) 

          1000 l 

UWAGA! 

Jeżeli w dniu 06.03.2019 r. lub w dniu realizacji dostawy cząstkowej, w Internecie nie 

opublikowano cen paliw w/w producentów, do obliczeń należy przyjąć ostatnie, 

publikowane bezpośrednio przed tymi datami w Internecie ceny paliw tych producentów. 

 

2)Dla oleju opałowego lekkiego – informacje i sposób obliczania jak wyżej 

                                                        

3) Przykład uśrednionej ceny: 

Przykład uśrednionej ceny 1 l paliwa na podstawie średniej ceny producentów, 

Przyjmując notowania hurtowe ORLEN i LOTOS.      

 

Cena 1 l paliwa płynnego grupy ORLEN –  4,399 zł/l netto 

Cena 1 l paliwa płynnego grupy LOTOS –  4,396 zł/l netto 

średnia cena 1 l paliwa płynnego: 4,399 + 4,396 = 8,795 : 2  = 4,3975 zł/l 

zatem średnia cena paliwa płynnego za 1 l wynosi 4,3975 zł/l. 

 

 

 

IX. SPOSÓB OCENY OFERT 

 

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (waga – 100 %)  
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Do porównania będzie brana oferowana cena całego zamówienia tzn.: 

 

W  = C of. bad. ON . x 1.650.000 + C of. bad. OO . x 150.000 

gdzie 

W               -   cena całego zamówienia do porównania 

C of. bad. ON .-  cena 1 litra oleju napędowego oferty badanej   

C of. bad. OO .-  cena 1 litra oleju opałowego lekkiego oferty badanej   

 

W postępowaniu zostanie wybrana najkorzystniejsza oferta tzn. oferta z najniższą ceną 

całego zamówienia do porównania W . Porównania, oceny oraz wyboru oferty 

najkorzystniejszej Zamawiający dokona wyłącznie spośród ofert, które są zgodne 

w kwestii sposobu ich sporządzenia, a także oferowanego przedmiotu i warunków 

realizacji zamówienia ze wszystkimi wymaganiami zawartym w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia.  

 

X. WYNIK POSTĘPOWANIA 

 

Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych 

punktów w oparciu o ustalone kryteria oraz spełni wymogi formalne) zostanie uznana za 

najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych 

punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska 

najwyższą ilość punktów.  

 

 

XI. TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT 

 

1. Termin składania ofert upływa w dniu 15.03.2019  r., o godzinie 9:00. 

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.03.2019  r., o godzinie 10:00. 

3. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na 

miniPortalu i  dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza 

prywatnego. 

4. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. 

5. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informację 

z otwarcia ofert. 

 

 

XII. WADIUM  

 

Zamawiający  żąda wniesienia wadium. 

 

1. Wysokość wadium. 

    Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości 

50.000,00 złotych 

(słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) 

 

2. Forma wadium. 

    Wadium może być wniesione w następujących formach: 
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– w pieniądzu 

– w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

– w gwarancjach bankowych, 

– gwarancjach ubezpieczeniowych, 

– poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6.b. ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2007r. nr 42, poz 275). 

 

3.  Miejsce i sposób wniesienia wadium. 

    Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek 

    Zamawiającego: 

 

37 1020 4724 0000 3202 0047 2191  PKO Bank Polski S.A.    
 

Za datę wniesienia wadium przelewem uważa się datę uznania rachunku bankowego 

Zamawiającego –Wadium powinno wpłynąć na rachunek bankowy Zamawiającego do 

upływu terminu wyznaczonego na składanie ofert (t.j. przed upływem godziny i dnia 

wyznaczonego, jako ostateczny termin składania ofert). 

 

   

W przypadku wniesienia wadium w formie niepieniężnej, oryginał wadium wniesionego 

w formie innej niż pieniądz należy złożyć wraz z ofertą w postaci elektronicznej 

opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  

 

Wadium, bez względu na sposób jego wniesienia, musi obejmować cały okres związania 

ofertą, o którym mowa w rozdziale XIV SIWZ.  

 

                                                                                           

4.  Zwrot wadium. 

   Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie, według zasad określonych w Ustawie Prawo 

   zamówień publicznych. 

                                         

 

 5.  Utrata wadium. 

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego 

oferta została wybrana:  

1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

     określonych w ofercie, 

2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe 

     z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

 

XIII.  ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 

Zamawiający  nie żąda od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

 

XIV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 

Termin związania ofertą wynosi 2 miesiące. 
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XV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 

  
Gdy zostanie złożona więcej niż jedna oferta, Zamawiający zawrze umowę w sprawie 

zamówienia w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia 

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

związania ofertą. 

Gdy została złożona tylko jedna oferta, Zamawiający zawrze umowę w sprawie 

zamówienia w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia 

o wyborze oferty, ale nie później niż przed upływem terminu związania ofertą.  

 

XVI. POUCZENIE O ŚRODKACH ODWOŁAWCZYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY 

 

Dokładne informacje dotyczące składania odwołań określone są w Dziale VI Ustawy 

prawo zamówień publicznych. 

 

XVII. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE JAWNOŚCI PROTOKOŁU POSTĘPOWANIA 

 

1. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po 

     dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania. 

2.  Oferty są jawne od chwili ich otwarcia. 

3. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

     przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca nie później niż 

     w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być udostępnione. 

 

Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad: 

a) zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku, 

b) zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów 

i informacji, 

c) zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną 

dokumenty, 

d) udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie zamawiającego w godzinach 

urzędowania od 9.00-13.00. 

 

XVIII. RODO 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 

119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zakład Komunikacji Spółka 

z o.o. z siedzibą w Ełku przy ulicy Łukasiewicza 8, 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: Dostawa oleju 

napędowego i oleju opałowego lekkiego dla „MZK” Spółka z o. o., 

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 
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ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 

1986), dalej „ustawa Pzp”;   

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez 

okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas 

trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania 

umowy; 

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, 

związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 

konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 

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

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w 

art. 18 ust. 2 RODO ***;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 

przepisy RODO; 

 nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 

jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

 

 
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub 
podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. 

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp 
oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw 
innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub 
państwa członkowskiego. 

 

 

 

Załączniki do specyfikacji: 

1.  Formularz ofertowy  

2. Wykaz dostaw 

3. Wykaz autocystern 

4. Wzór umowy 

 

Prezes Zarządu MZK Spółka z o.o. 

                                                                   Zbigniew Chojnowski                                         
                                                                              (podpis Zamawiającego) 
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                                                                                                 Załącznik nr 1 do SIWZ 

   

…………………… 
pieczątka firmowa Wykonawcy 

                                                                                                                                            

data……….................. 

 

 

 

FORMULARZ  OFERTOWY 

Dostawa oleju napędowego i oleju opałowego lekkiego dla MZK Spółka z. o. o. w  Ełku  

(zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawa zamówień 

publicznych, tekst jednolity Dz .U. z 2018, poz. 1986 z późniejszymi zmianami) 

 

„Miejski  Zakład  Komunikacji” sp. z o. o. w Ełku  ul. Łukasiewicza 8, 19-300 Ełk 

 

1. Oferujemy wykonanie zamówienia i dostawę oleju napędowego spełniającego co najmniej 

parametry jakościowe zgodne z PN-EN-590 i oleju opałowego lekkiego spełniającego co 

najmniej parametry jakościowe zgodne z PNC-96024. 

Cena Wykonawcy za olej napędowy w tym marża (netto) wynosi: 

Cena netto ............... zł za 1 litr słownie: ............................................................. 

Cena brutto ............. zł za 1 litr słownie: ............................................................. 

VAT .......% ............. zł za 1 litr słownie: ............................................................. 

w temperaturze +15°C, MZK w Ełku ul. Łukasiewicza 8, 

Cena wykonawcy za olej opałowy lekki w tym marża (netto) wynosi: 

Cena netto ............... zł za 1 litr słownie: ............................................................. 

Cena brutto ............. zł za 1 litr słownie: ............................................................. 

VAT .......% ............. zł za 1 litr słownie: ............................................................. 

w temperaturze referencyjnej +15°C, MZK spółka z o. o. w Ełku ul. Łukasiewicza 8, 

Cena całkowita zamówienia brutto za olej napędowy : 

.......litry x ……….. zł za 1 litr = ………………..……. zł 

Cena całkowita zamówienia brutto za olej opałowy : 

.......litry x ……….. zł za 1 litr = ………………..……. zł 

 

Cena całego zamówienia netto .............................................. zł 

Cena całego zamówienia brutto .............................................. zł 

 
2. Termin płatności 30 dni od daty dostarczenia faktury za paliwo. 

3. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że: 

   1) gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, 

         wyjaśnień do SIWZ, 

   2)  akceptuję(my) bez zastrzeżeń wzór umowy stanowiący załącznik nr 4 do specyfikacji, 

   3) posiadam(my) stację paliw w odległości do 5 km od siedziby Zamawiającego zgodnie  

         z pkt. IV. 3. d) SIWZ, adres …......................................................................................... ,  

4. Oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków  

informacyjnych  przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO: 
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Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 

postępowaniu.* 
______________________________ 

1) 
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).  

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie 
stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa 

(usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 

 

 

 

 

 

 

.................................... , dn........................... 

................................................................................ 
                                                                                                            (podpis osób upoważnionych do podpisania oferty) 
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Załącznik nr 2 do SIWZ  

                                                                                               

 

W Y K A Z   D O S T A W 

 
Nazwa przedsiębiorstwa .......................................................................................................... 

Adres przedsiębiorstwa .......................................................................................................... 

Numer telefonu .................................................. Numer teleksu/fax ....................................... 

 

DOSTAWY REALIZOWANE W CIĄGU OSTATNICH 3 LAT  

(wymienić co najmniej 3) 

Składając ofertę w przetargu oświadczam, że moja firma zrealizowała w ciągu ostatnich 3 lat 

zamówienia oleju napędowego oraz opałowego o łącznej wartości minimum 3.000.000zł 

(słownie: trzy miliony złotych) netto. 

L. p. Przedmiot zamówienia Wartość dostawy 

(netto) 

Data wykonania Zamawiający  

     

     

     

 

 

- należy załączyć dokumenty potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane należycie. 

 

 

 

...................................... , dn. ........................... 

........................................................................ 
(podpis osób upoważnionych do podpisania oferty) 
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Załącznik nr 3 do SIWZ  

                                                                                               

 

 

 

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

pieczęć oferenta 

 

W Y K A Z    A U T O C Y S T E R N  
posiadających liczydło i świadectwo do przewozu  

 

Nazwa przedsiębiorstwa .......................................................................................................... 

Adres przedsiębiorstwa .......................................................................................................... 

Numer telefonu .................................................. Numer teleksu/fax ....................................... 

 

Składając ofertę w przetargu oświadczam, że moja firma dysponuje następującymi w pełni 

sprawnymi jednostkami sprzętu: 

 

L. p. Opis sprzętu - autocystern 

(marka, typ, pojemność cysterny) 

Liczba 

jednostek 

Rok 

produkcji 

Podstawa 

dysponowania 

     

     

     

     

 

 

Dołączyć dokumenty potwierdzające ważność legalizacji urządzeń pomiarowych. 

 

 

 

........................................dn. ............................ 

...................................................... 
(podpis osób uprawnionych do podpisania oferty) 
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        Załącznik nr 4 do SIWZ  

                                                                                               

 

Wzór umowy 

 
Zawarta w dniu .....................  pomiędzy „Miejskim Zakładem Komunikacji” spółka z o. o.  

z siedzibą: 19-300 Ełk ul. Łukasiewicza 8, NIP 8481775574, Regon 280183012, 

KRS 0000273548, wysokość kapitału zakładowego 9.290.500,00 zł 

reprezentowanym przez : 

 

Prezes Zarządu         -  Zbigniew Chojnowski 

Główny Księgowy     -  Alicja Chorąży 

 

zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, a:  

 

 

 

 

 

reprezentowanym przez: 

 

……………………………………….. 

 

……………………………………….. 

 

 

Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy 

w trybie przetargu nieograniczonego. 

      § 1 

 

1. Przedmiotem umowy są sukcesywne dostawy oleju napędowego spełniającego co najmniej 

parametry jakościowe zgodne z PN-EN-590 odpowiedniego dla danej pory roku i oleju 

opałowego lekkiego spełniającego co najmniej parametry jakościowe zgodne z PNC-96024 

do zbiorników MZK w Ełku ul. Łukasiewicza 8,  

2. Przewidywana ilość dostarczonego oleju napędowego 550.000 litrów w skali roku 

(1.650.000  litrów w okresie obowiązywania umowy) i oleju opałowego 50.000 litrów w skali 

roku (150.000 litrów w okresie obowiązywania umowy). Zamawiający zastrzega sobie, 

w zależności od potrzeb, prawo opcji polegającej na zmniejszeniu lub zwiększeniu ilości 

dostarczanego oleju napędowego i oleju opałowego lekkiego o 20 % (plus/minus).  

3. Dostawa oleju napędowego odbywać się będzie cysterną Wykonawcy do Zamawiającego 

w godz.: od 700do 1500
  i na jego koszt. 

 

 

 

      § 2 

 

Zamawiający składać będzie zamówienie  telefonicznie lub  pocztą elektroniczną z co 

najmniej 1 godzinnym wyprzedzeniem. 

W sytuacjach awaryjnych dostawca paliwa zobowiązuje się do zatankowania pojazdów na 

swojej stacji paliw odległej nie dalej niż 5 km od siedziby zamawiającego. 

 



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – przetarg nieograniczony 

Znak sprawy MZK/ZP/02/2019 

 - 18 

-10 

 

      § 3 

 

1. Strony ustalają cenę paliwa wraz z kosztem transportu na dzień złożenia oferty 

      w wysokości: 

1.1. olej napędowy: _________ zł za 1 litr plus podatek VAT zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. Powyższa cena została ustalona w oparciu o ofertę złożoną przez Wykonawcę 

i wynika z następujących obliczeń: cena netto 1-go litra oleju napędowego producenta 

( uśredniona  cena 1 litra oleju napędowego opublikowana przez PKN ORLEN i Grupę 

LOTOS w Internecie na dzień 06.03.2019  r.  bez podatku VAT w temperaturze referencyjnej 

+15ºC)  _________ zł - (minus upust) / + (plus narzut) _______ zł = cena oferowana 

___________ zł; 

1.2. olej opałowy lekki: _________ zł za 1 litr plus podatek VAT zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. Powyższa cena została ustalona w oparciu o ofertę złożoną przez Wykonawcę 

i wynika z następujących obliczeń: cena netto 1-go litra oleju opałowego lekkiego producenta  

(uśredniona  cena 1 litra oleju opałowego lekkiego opublikowana przez PKN ORLEN i Grupę 

LOTOS w Internecie na dzień 06.03.2019  r.  bez podatku VAT w temperaturze referencyjnej 

+15ºC)   _________ zł - (minus upust) / + (plus narzut) _______ zł = cena oferowana 

___________ zł; 

2. W okresie obowiązywania niniejszej umowy, strony zastrzegają sobie możliwość zmiany 

ceny oleju napędowego i oleju opałowego lekkiego, bez konieczności aneksowania umowy, 

wyłącznie w przypadku zmiany ceny paliw u producentów. Cena sprzedaży może ulegać 

podwyższeniu i musi ulegać obniżeniu wyłącznie w przypadku podwyższenia lub obniżenia 

ceny paliwa przez jednego z dwóch największych krajowych producentów paliw: PKN Orlen 

lub Grupę LOTOS, w wysokości równej zmianie uśrednionej  ceny 1 litra oleju napędowego 

lub oleju opałowego lekkiego opublikowanych przez PKN   ORLEN i Grupę LOTOS w 

Internecie w dniu dostawy,  bez podatku VAT, w temperaturze referencyjnej +15ºC  . 

Uzgodnienie wymienione w poprzednim zdaniu obowiązywać będzie w całym okresie 

obowiązywania niniejszej umowy.   

Marża pozostaje stała podczas trwania umowy. 

3. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za dostarczony do zbiorników paliwa MZK w Ełku 

ul. Łukasiewicza 8 olej napędowy i olej opałowy lekki, zgodnie z podaną w ofercie ceną 

w temperaturze referencyjnej +15°C. 

4. Zapłata następować będzie przelewem na konto bankowe Wykonawcy w terminie 30 dni 

od daty dostarczenia faktury. 

5. Obowiązującą między stronami ceną oleju napędowego i opałowego jest uśredniona  cena 

1 litra oleju napędowego lub oleju opałowego lekkiego wynikająca z cen paliw 

opublikowanych przez PKN   ORLEN i Grupę LOTOS w Internecie w dniu dostawy do 

Zamawiającego,  bez podatku VAT, w temperaturze referencyjnej +15ºC plus stała marża 

obowiązująca w czasie trwania umowy  w wysokości na olej napędowy .............zł/l i olej 

opałowy lekki ...............zł/l.  

6. Fakturowanie dostaw będzie się odbywało w temperaturze rzeczywistej. 

7. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wraz z pierwszą fakturą formułę przeliczania ceny 

oleju napędowego i opałowego z temperaturze referencyjnej +15°C do temperatury 

rzeczywistej w postaci tabeli, formuły. 

8. Kwota wartości przedmiotu zamówienia będzie podlegać waloryzacji zgodnie z art. 142 

ustawy Prawo zamówień publicznych, w przypadku zmiany: 

a) stawki podatku od towarów i usług, 

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 
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c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne  

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

 

   

§ 4 

 

1. Wykonawca gwarantuje dobrą jakość paliwa zgodną z obowiązującymi normami 

i odpowiada za nią do czasu przejęcia produktu przez Zamawiającego do zbiorników stacji 

paliw. 

2. Przy każdorazowej dostawie oleju napędowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu 

aktualne świadectwo jakości (orzeczenie laboratoryjne) na dostarczone paliwo. 

3. Zamawiający ma prawo przeprowadzić kontrolę jakości dostarczanego oleju napędowego 

w sposób i na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 

1 września 2009 r. w sprawie sposobu pobierania próbek paliw ciekłych i biopaliw ciekłych 

(Dz. U. 2009, nr 147, poz. 1189 z późniejszymi zmianami).Badaniu będą poddawane próbki 

paliwa pobrane  zgodnie z normą PN-EN ISO 3170. 

4. Koszty badań jakości będą obciążać odpowiednio Zamawiającego lub Wykonawcę 

w zależności od wyniku badania. W przypadku zgodności jakości paliwa z atestem koszty 

badania obciążają - Zamawiającego, w przypadku niezgodności – Wykonawcę. Jeżeli nastąpi 

konieczność czyszczenia zbiorników paliwa, dystrybutorów lub przestój taboru, w którym 

konieczne było czyszczenie układów paliwowych koszty z tym związane obciążą 

Wykonawcę. 

5. W chwili pobierania próbek Zamawiający zobowiązany jest poinformować o tym fakcie 

Wykonawcę.  

6. Analizę pobranych próbek przeprowadzi uzgodnione przez strony niezależne akredytowane 

laboratorium. 

 

§ 5 

 

Za niezrealizowane dostawy z winy Wykonawcy w ustalonym terminie Zamawiający może 

naliczać kary umowne w wysokości 1% wartości niezrealizowanej dostawy za każdy dzień 

opóźnienia. 

      

§ 6 

 

Zamawiający zapłaci tylko za zrealizowane dostawy do Zamawiającego. 

 

§ 7 

 

Umowa niniejsza zostaje zawarta na okres od dnia 01.06.2019 r. do dnia 31.05.2022 r. 

 

§ 8 

 

Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności  

      

§ 9 

 

W sprawach nie uregulowanych na mocy niniejszej umowy zastosowanie mają przepisy 

kodeksu cywilnego. 
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§ 10 

 

Spory mogące wynikać z realizacji postanowień niniejszej umowy strony poddają pod 

rozstrzygnięcie właściwego sądu dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 11 

 

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy, 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach. 

§ 12 

 

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym 

egzemplarzu dla każdej strony. 

 

 

 

 Zamawiający       Wykonawca 

 

 

 

 

 

 


