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MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI W MALBORKU SPÓŁKA  

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

82-200 MALBORK  

UL. GEN. DE GAULLE`A 71 

Tel./faks: 55 647-85-50 

 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA 

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

NA 

 

SUKCESYWNĄ  DOSTAWĘ  WRAZ  Z TRANSPORTEM  OLEJU  NAPĘDOWEGO   

W TRYBIE  PRZETARGU  NIEOGRANICZONEGO   

DLA  

MIEJSKIEGO ZAKŁADU KOMUNIKACJI W MALBORKU SP. Z O.O. 

 

(ZAMÓWIENIE  SEKTOROWE) 

 

 

 

Postępowanie jest prowadzone  zgodnie z ustawą 

z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. t.j. 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) 
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Nazwa oraz adres Zamawiającego. 

 

1. Miejski Zakład Komunikacji w Malborku spółka z ograniczoną odpowiedzialnością , 

zwany dalej „Zamawiającym” 

82-200 Malbork, ul. Gen. de Gaulle`a 71 

Zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ  w Gdańsku VII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000002837 

REGON: 192529622 

NIP: 579-000-73-40 

Kapitał zakładowy 4.990.500 PLN w całości wpłacony  

tel/fax  055/ 647-85-50                   

www.mzk.malbork.pl 

e-mail: mzk-mk@mzk.malbork.pl 

Konto bankowe: Bank Zachodni WBK S.A. O/ w Malborku  

12 1090 1098 0000 0001 0818 3362 

2.. Inne informacje: 

- godziny pracy Zamawiającego – od  07.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku, 

- pisma, wiadomości, informacje prosimy składać lub przesyłać w formie pisemnej do      

      siedziby Zamawiającego, tj. na adres: 

      Miejski Zakład Komunikacji w Malborku Sp. z o.o., 

      ul. Gen. De Gaulle`a 71 

      82-200 Malbork 

       z dopiskiem „przetarg na olej napędowy”. 

- informacje można przekazywać również faksem pod nr (055) 647-85-50 wew. 46 lub 

pocztą elektroniczną na adres: mzk-mk@mzk.malbork.pl   

Przekazywanie wszelkich informacji, oświadczeń i dokumentów faksem lub drogą 

elektroniczną jest dopuszczalne tylko pod warunkiem niezwłocznego przesłania 

potwierdzenia tychże w formie pisemnej. 

 

II. Tryb udzielania zamówienia 

 

Postępowanie będzie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, w ramach zamówień 

sektorowych, a podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych” 

(Dz. U. Nr 19, poz. 117, z późniejszymi zmianami), dalej jako „ustawa” . 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia oraz termin wykonania zamówienia 

 

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wraz z transportem oleju napędowego 

(CVP: 09134100-8) spełniającego co najmniej parametry jakościowe zgodne z normą PN-EN 

590 odpowiedniego dla danej pory roku (letni/zimowy) o szacunkowej ilości 1.700 m
3
  przez 

okres 4 lat.  

 

Dostarczony olej napędowy musi spełniać następujące minimalne wymagania: 

1. jak dla oleju napędowego typu standardowego zgodnego z wydanymi w tym zakresie 

przepisami prawa w całym okresie trwania umowy, aktualnie określonymi w 

rozporządzeniu z dnia 09.12.2008r. Ministra Gospodarki w sprawie wymagań 

jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. Nr 221, poz. 1441 z późn. zm.), równoważnego z 

obecnie stosowanym w MZK w Malborku sp. z o.o. olejem napędowym EURODIESEL 

http://www.mzk.malbork.pl/
mailto:mzk-mk@mzk.malbork.pl
mailto:mzk-mk@mzk.malb
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LOTOS, 

2. Liczba cetanowa nie mniejsza niż 51, 

3. zawartość siarki nie więcej niż 10 mg/kg. 

4. W okresie zimowym Wykonawca na dodatkowe zamówienie Zamawiającego powinien 

dostarczyć olej napędowy o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych. Cena  

tego oleju napędowego powinna być proporcjonalna do cen jak w przypadku oleju 

standardowego.  

5. Metody określenia parametrów oleju napędowego zgodne z wydanymi w tym zakresie 

przepisami prawa w całym okresie trwania umowy, aktualnie określonymi w 

rozporządzeniu z dnia 09.12.2008r. Ministra Gospodarki w sprawie wymagań 

jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. Nr 221, poz. 1441 z późn. zm.).  

6. Dostarczony olej napędowy w całym okresie trwania umowy musi odpowiadać aktualnie 

obowiązującym normom. 

 

Warunki dostaw  

1. Dostawy paliwa będą realizowane na koszt Wykonawcy do stacji paliw Zamawiającego 

mieszczącej się w Malborku przy ul. Gen. de Gaulle`a 71. 

2. Olej napędowy należy dostarczać autocysternami. Minimalna ilość dostarczanego 

jednorazowo paliwa 13.000 litrów do magazynu paliw Zamawiającego:  Miejski  Zakład  

Komunikacji  w  Malborku  sp.  z o.o. 82-200 Malbork ul. Gen de Gaulle`a 71 w dniach 

od poniedziałku do piątku w godzinach 7
00

 - 22
00

.  

3. W okresie zimowym Wykonawca na dodatkowe zamówienie Zamawiającego powinien 

dostarczyć olej napędowy o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych. Cena  

tego oleju napędowego powinna być proporcjonalna do cen jak w przypadku oleju 

standardowego.  

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian ilościowych 

zapotrzebowania przedmiotu zamówienia. 

5. Zamawiający złoży zamówienie Wykonawcy na dostawę paliwa faksem, określając 

wielkość i termin dostawy.  

6. Dostawa będzie realizowana przez Wykonawcę zgodnie z zamówieniem. 

7. Wykonawca wskaże miejsce, bazę paliwową, z której pochodzić będzie oferowany olej 

napędowy. 

8. Do każdej dostawy Wykonawca dołączy dowód nalewu lub wydania, łącznie z aktualnym 

atestem jakościowym producenta paliwa.  

9. Ilość przyjętego paliwa potwierdza automatyczny pomiar udokumentowany wydrukiem  z 

Zintegrowanego Systemu Monitorującego w zbiorniku Zamawiającego po każdorazowej 

dostawie. Protokół odbioru paliwa zostanie podpisany przez przedstawicieli Wykonawcy i 

Zamawiającego.  

10. Wartość dostawy wynikać będzie z iloczynu ceny jednostkowej i ilości dostarczonego 

paliwa po kompensacji objętości paliwa do temperatury +15
0
C.  

11. Każdy transport paliwa musi być zaplombowany w miejscu wydania paliwa, uszkodzone 

plomby będą podstawą do nieodebrania partii paliwa. W takim przypadku Wykonawca 

będzie zobowiązany dostarczyć następny transport paliwa zgodnie z wcześniejszym 

zamówieniem w ciągu 12 godzin.  

12. Wykonawca zobowiązany jest określić czy posiada własny transport. Jeżeli Wykonawca 

współpracuje z innymi firmami w zakresie transportu paliwa - zobowiązany jest podać 

nazwy i adresy firm, z którymi współpracuje.  

13. W ramach umowy (ceny złożonej oferty) Zamawiający trzy razy w roku może 

przeprowadzić na koszt Wykonawcy kontrolę jakości dostarczanego oleju napędowego, 

badając co najmniej 3 parametry, tj.: zawartość wody, blokadę zimnego filtra oraz 



Znak sprawy ZP/1/ PN/11 

 

 4 

temperaturę mętnienia.  W takim przypadku, w chwili pobierania próbek Zamawiający 

zobowiązany jest poinformować o tym fakcie Wykonawcę. Analizę przeprowadzi 

uzgodnione przez strony niezależne laboratorium. Za niezależne laboratorium rozumie się 

jednostkę mającą możliwości techniczne i prawne do dokonywania badań oleju 

napędowego, nie będącą jednostką, która wykonała badania i wystawiła świadectwo 

jakości dla badanej dostawy oleju napędowego. Nie wyklucza to możliwości za 

porozumieniem stron przeprowadzenia badania przez jednostkę, która wystawiła 

świadectwo jakości spornej dostawy. 

14. W przypadku wątpliwości co do jakości dostarczonego paliwa (po uprzednim 

zawiadomieniu Wykonawcy) Zamawiający może zlecić na koszt Wykonawcy wykonanie 

badań próbki tej dostawy w niezależnym laboratorium.   

15. Rozbieżność polegająca na niezgodności parametrów próbki paliwa z danej dostawy z 

parametrami wynikającymi z dostarczonego atestu jakościowego producenta 

potwierdzona badaniem laboratoryjnym  uważana będzie jako dostawa niezgodna z 

zamówieniem. Konsekwencją uznania dostawy jako niezgodnej z zamówieniem będzie 

natychmiastowy odbiór dostarczonego wadliwego paliwa przez Wykonawcę  na jego 

koszt i niezwłoczne dostarczenie oleju napędowego wolnego od wad oraz pokrycie 

wszystkich kosztów i strat poniesionych przez Zamawiającego spowodowanych wadliwą 

dostawą.  

16. Cena dostawy obejmuje wszelkie płatności i opłaty związane z wykonaniem przedmiotu 

dostawy, które pokrywa Wykonawca, w tym koszty transportu oraz wyrywkowego, 

trzykrotnego w roku laboratoryjnego badania jakości oleju napędowego. 

17. Termin zapłaty za dostarczone paliwo będzie wynosił 30 dni.  

18. Wykonawca zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w 

zakresie prowadzonej działalności przez cały okres trwania umowy.  

 

IV. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 

spełnienia tych warunków. 

 

1. Warunki udziału w postępowaniu: 

 

1) O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy złożą ofertę nie 

podlegającą odrzuceniu, spełniającą wszystkie warunki określone w SIWZ, 

2) Wykonawca w swojej ofercie przedstawi zobowiązanie producenta  na rzecz 

Wykonawcy dotyczące realizacji w/w zamówienia na dostawę oleju napędowego do 

zabezpieczenia ilościowego dostaw oraz zgodności jakości z PN-EN 590. 

3) Zamawiający będzie również akceptował Umowę Wykonawcy z Producentem paliw 

(oleju napędowego), ale umowa ta  nie może opiewać na mniejszą ilość oleju 

napędowego od ilości oleju napędowego wymaganej przez Zamawiającego. 

A także:    

4) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 

5) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym 

i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie 

innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do 

wykonania zamówienia, 

6) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia, 

7) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, 
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8) wniosą wadium w wysokości określonej w niniejszej specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, dalej zwanej jako „specyfikacja”, 

9) spełnią wszystkie warunki określone w specyfikacji. 

 

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców zgodnie z 

postanowieniami art. 24 ust. 1 i 2 ustawy.   

 

Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie 

spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach załączonych do oferty. Z treści 

dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż  powyższe warunki Wykonawca spełnia. 

Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określony, terminie nie złożyli oświadczeń i 

dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub którzy 

złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba 

że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania.  

 

V. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w 

celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 

 

1. Zamawiający wymaga złożenia w ofercie następujących dokumentów:   

a) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do 

ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru 

lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

b) W przypadku składania oferty przez konsorcjum do oferty musi być załączona umowa 

konsorcjum, zawierająca co najmniej: 

 określenie celu gospodarczego, 

 oznaczenie czasu trwania konsorcjum obejmującego co najmniej okres realizacji 

przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi, 

 solidarna odpowiedzialność każdego członka konsorcjum wobec Zamawiającego 

obejmująca okres zamówienia, gwarancji, rękojmi, 

 wykluczeniu możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z 

jego członków do czasu wykonania zamówienia oraz upływu czasu gwarancji i 

rękojmi, 

 zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiającego.  

 Nie dopuszcza się składania umowy przedwstępnej konsorcjum lub umowy zawartej 

pod warunkiem zawieszającym. 

c) koncesji, zezwolenia lub licencji, jeżeli ustawa nakłada obowiązek posiadania koncesji, 

zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym 

zamówieniem, 

d) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważnego zaświadczenia 

właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie 

określonym w art. 24 ust. 1, pkt.  4 - 8 uzp, wystawionych nie wcześniej  niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania ofert, 

e) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru  Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 

1 pkt. 9 uzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

ofert, 

f) aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego 

oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  potwierdzających odpowiednio, że 

Wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenia zdrowotne lub społeczne, 

lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 
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na raty zaległych płatności lub wstrzymane w całości wykonanie decyzji właściwego 

organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 

ofert, 

g) umowę spółki jawnej, cywilnej, jeżeli działalność gospodarcza jest prowadzona w takiej 

formie,  

h) normę zakładową lub warunki techniczne producenta oferowanego oleju napędowego, 

potwierdzające spełnienie wymagań jakościowych dla oleju napędowego (zgodne z 

wydanymi w tym zakresie przepisami prawa w całym okresie trwania umowy, aktualnie 

określonymi w rozporządzeniu z dnia 09.12.2008r. Ministra Gospodarki w sprawie 

wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. Nr 221, poz. 1441 z późn. zm.));   

i) kartę charakterystyki produktu niebezpiecznego;  

j) gwarancję ciągłości dostaw (oświadczenie, umowę lub potwierdzenie producenta 

oferowanego oleju napędowego o zapewnieniu ciągłości dostaw dla MZK w Malborku sp. 

z o.o. ;. 

k) oświadczenie określające miejsce, bazę paliwową, z której pochodzi oferowany olej 

napędowy, złożone na  druku stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ; 

l) oświadczenie - wykaz firm, które współpracują z wykonawcą w zakresie transportu 

paliwa, złożone na  druku stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ;  

m) wykaz pojazdów – cystern niezbędnych do wykonania zamówienia, jakimi dysponuje 

Wykonawca lub współpracujące z Wykonawcą firmy, złożone na  druku stanowiącym 

Załącznik nr 7 do SIWZ;  

n) wykaz wykonanych lub w trakcie wykonywania w okresie ostatnich trzech lat min. 3 

umów na dostawy oleju napędowego o wartości powyżej 2 mln. zł netto oraz załączenie 

dokumentów potwierdzających, że zostały one należycie wykonane (nie ma wymogu, aby 

referencje były datowane na konkretny dzień przed składaniem oferty),  złożone na  druku 

stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ;  

o) kopię bilansu i rachunku zysków i strat za 2010 rok, a w przypadku Wykonawców nie 

zobowiązanych do sporządzania bilansu informację określającą obroty, zysk oraz 

zobowiązania i należności za 2010 r.; 

p) informacji banku, w którym Wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy, 

potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową w 

wysokości minimum 500 000 zł   (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania ofert).   

q) polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że Wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

gospodarczej,  

 

Wymagane powyżej dokumenty są składane w formie oryginału lub kserokopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

 

r) oryginał lub kserokopia świadectwa jakości oferowanego paliwa, 

s) dowód wniesienia wadium, 

t) wypełniony i podpisany przez osoby uprawnione formularz ofertowy stanowiący 

załącznik nr 1 do specyfikacji, 

u) wypełnione i podpisane oświadczenie o spełnieniu warunków art. 22 ust. 1 uzp,  

stanowiące załącznik nr 2 do specyfikacji,  

v) Kopia zobowiązania producenta na rzecz Wykonawcy dotycząca realizacji w/w 

zamówienia na dostawę oleju napędowego do zabezpieczenia ilościowego dostaw oraz 

zgodności jakości z PN-EN 590 lub kopia Umowy Wykonawcy z Producentem paliw 



Znak sprawy ZP/1/ PN/11 

 

 7 

(oleju napędowego), opiewająca na nie mniejszą ilość oleju napędowego od ilości napędu 

olejowego wymaganej przez zamawiającego. 

  

7. Brak któregokolwiek z w/w dokumentów skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy 

na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3 Ustawy.  

8. Oferta powinna być podpisana przez umocowanego przedstawiciela lub przedstawicieli 

Wykonawcy, upoważnionego do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy 

zgodnie z wpisem o reprezentacji w stosownym dokumencie uprawniającym do 

występowania w obrocie prawnym lub udzielonym pełnomocnictwie. Pełnomocnictwo 

winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez 

Wykonawcę. 

 

VI. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywanie oświadczeń i dokumentów. 

 

Zamawiający będzie się porozumiewał z Wykonawcami pisemnie (za zwrotnym 

potwierdzeniem odbioru). Dopuszcza się również obieg dokumentów za pośrednictwem faxu. 

W takim przypadku Wykonawca każdorazowo winien potwierdzić fakt otrzymania 

dokumentu.  Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający niezwłocznie udzieli 

pisemnych wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie specyfikacji wpłynęła do 

Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem otwarcia ofert. Zamawiający prześle treść 

zapytań wraz z wyjaśnieniami Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawnienia źródła 

zapytania, oraz zamieści je na stronie internetowej Zamawiającego. 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie 

przed upływem terminu do składania ofert zmodyfikować treść SIWZ. Dokonaną w ten 

sposób modyfikację Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym 

przekazano SIWZ oraz zamieści na stronie internetowej Zamawiającego.   

Zamawiający oświadcza, iż  nie zamierza zwoływać  zebrania Wykonawców celu wyjaśnienia 

SIWZ 

Pytania odnośnie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, sposobu złożenia oferty 

oraz realizacji zamówienia należy sformułować na piśmie  i przesłać na adres: 

Miejski Zakład Komunikacji w Malborku Sp. z o.o. . 

ul. Gen. de Gaulle`a 71 

82-200 Malbork   

z dopiskiem „przetarg na olej napędowy”. 

 

VII. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami. 

Do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający wyznacza Janusza  

Przybylski Kontakt w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 07.30 – 14.30, tel. 055 

6478550 wew. 41.. 

 

VIII. Wymagania dotyczące wadium. 

1. Przystępując do przetargu Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium do dnia 

11.07.2011 do godz. 11.00. w wysokości lub wartości: 200 000 zł  (słownie: dwieście 

tysięcy złotych) 

2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach dopuszczonych przez art. 45  

ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy 

Zamawiającego   
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Konto bankowe: Bank Zachodni WBK S.A. O/ w Malborku 

12 1090 1098 0000 0001 0818 3362 

Dokument potwierdzający jego wniesienie musi być załączony do oferty lub dostarczony 

Zamawiającemu osobno, przed terminem otwarcia ofert. 

Wadium wniesione w innej formie niż pieniądz należy złożyć w sekretariacie 

Zamawiającego do dnia 11.07.2011. do godz. 11.00. w zamkniętej kopercie z napisem 

„Wadium na ON 2011” i nazwą Wykonawcy. 

3. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, jeżeli wystąpią przesłanki wymienione w art. 

46 ust. 1 ustawy, a na wniosek Wykonawcy zgodnie z art. 46 ust. 2 ustawy.  

4. Złożenie przez Wykonawcę, którego oferta została odrzucona lub wykluczona z 

postępowania, wniosku o zwrot wadium jest równoznaczne ze zrzeczeniem się przez 

Wykonawcę prawa do wniesienia protestu.  

5. Jeżeli 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. 

6. Zwrot wadium nastąpi zgodnie z regulacjami ustawy – Prawo zamówień publicznych. 

7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami wniesione przez Wykonawcę, 

którego oferta została wybrana, jeżeli występują sytuacje wymienione w art. 46 ust. 5 

ustawy.  

 

IX. Termin związania z ofertą. 

 

1. Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się 

wraz z upływem terminu składania ofert.  

2. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 

 

X. Opis sposobu przygotowania oferty. 

 

1. Wykonawca przedstawi ofertę zgodnie z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. 

2. Wykonawca sporządza ofertę w języku polskim w formie pisemnej w jednym 

egzemplarzu. 

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych. 

4. Oferty winny być sporządzone na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej 

specyfikacji bez możliwości dokonywania w nim zmian. 

5. Do oferty należy załączyć dokumenty wymienione w rozdziale V niniejszej specyfikacji.  

6. Wspólnicy spółki jawnej, cywilnej i konsorcjum składają jedną ofertę wspólną. 

7. Oferta i załączniki do oferty muszą być podpisane przez osobę (osoby) upoważnioną w 

dokumentach rejestrowych firmy lub posiadającą szczególne pełnomocnictwo do 

dokonywania określonych czynności prawnych, które musi być załączone do oferty. 

8. Wszystkie strony oferty , a także miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany winny 

być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą ofertę. 

9. Wykonawca winien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie, gdzie  będzie adres 

Zamawiającego oraz nazwa i adres Wykonawcy i informacja – „Oferta na dostawę oleju 

napędowego -  nie otwierać przed dniem 11.07.2011. r. do godz. 11.15.”  

10. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod 

warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzenie o zmian 

lub wycofaniu przed terminem składania ofert. 
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11. Ofertę złożoną po terminie – Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o  

złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia 

odwołania.  

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

13. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 

a) jest niezgodna z ustawą, 

b) jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji, 

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

nieuczciwej konkurencji, 

d) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 

e) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału z postępowania o udzielenie 

zamówienia, 

f) zawiera omyłki w obliczeniu ceny, których nie można poprawić w myśl art. 87 ust. 2 

ustawy lub błędy w obliczeniu, 

g) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na 

poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, 

h) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

14. Zamawiający zawiadamia wszystkich Wykonawców o odrzuceniu oferty, podając 

uzasadnienie faktyczne i prawne. 

 

XI. Miejsce i termin składania  i otwarcia ofert. 

 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (sekretariat), tj. Miejski Zakład 

Komunikacji w Malborku sp. z o.o., 82-200 Malbork ul. Gen. de Gaulle`a 71do dnia 

11.07.2011 do godz. 11.00.  

2. Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się w siedzibie Zamawiającego dnia 11.07.2011. 

godz. 11.15..  

3. Bezpośrednio przed otwarciem oferty Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

4. Podczas otwarcia ofert zostaną odczytane: nazwa firmy oraz adres Wykonawcy, a także 

informacje dotyczące ceny . 

5. Informacje, o których mowa w pkt. 3 i 4 przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, 

którzy nie byli obecni przy otwieraniu ofert, na ich pisemny wniosek. 

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

dotyczących treści złożonych ofert. 

7. Zamawiający poprawia oczywiste omyłki w treści oferty zarówno pisarskie jak i 

rachunkowe w obliczeniu ceny (zgodnie z art. 87, ust 2 ustawy Prawo zamówień 

publicznych), zawiadamiając o tym niezwłocznie wszystkich Wykonawców, którzy 

złożyli ofertę. W przypadku, gdy wykonawca nie wyrazi zgody na poprawienie oczywistej 

omyłki w obliczeniu ceny Zamawiający odrzuci ofertę.  

8. Zamawiający dokona wyboru oferty stosując wyłącznie zasady i kryteria określone w 

ustawie Prawo zamówień publicznych, niniejszej specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, wybierając ofertę najkorzystniejszą. 

 

O wynikach postępowania zostaną powiadomieni wszyscy Wykonawcy biorący udział w 

postępowaniu. Informacja o wyborze oferty oraz udzieleniu zamówienia zostanie 

zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na 

stronie internetowej Zamawiającego. 

 

XII. Opis sposobu obliczania ceny, kryteria i ich znaczenie. 
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1. Wykonawca poda cenę ofertową na formularzu oferty, zgodnie ze wzorem stanowiącym 

załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji. 

2. Podana cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, 

wynikające z opisu przedmiotu zamówienia  

3.  Cenę oferty należy podać w następujący sposób: 

- Średnia cena arytmetyczna cen hurtowych grupy LOTOS SA i PKN ORLEN na dzień 

1 czerwca 2011 roku w zł/ 1 m ³ w 15 º C netto  

-   plus marża / minus upust - wyrażone w % 

-   łącznie cena netto  za m
3
 w 15

0
C netto  

-   plus należny podatek VAT  

-   łącznie cena brutto  za m
3
 w 15

0
C netto 

  Obowiązują ceny hurtowe podanych producentów, ogólnie publikowane na stronach   

internetowych w zł/1 m ³ w 15 º C netto na dzień 1 czerwca 2011 r.  

4. Cena ofertowa musi być podana w złotych polskich, cyfrowo i słownie. 

5. Za cenę oferty uważać się będzie cenę brutto (łącznie z należnym podatkiem VAT). 

6. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki zgodnie z art. 87 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

  

XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty 

wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert 

 

Jako kryterium oceny ofert w niniejszym przetargu przyjmuje się 

  

L.p. Nazwa kryterium Punkty Znaczenie w % 

 

1.  Cena oleju napędowego 100 100% 

 

Sposób oceny oferty 

Przyjmuje się skalę ocen jednakową dla wszystkich w/w kryteriów od 0 - 100 

punktów. Punkty za poszczególne  kryteria będą mnożone przez ich znaczenie i tak wyliczone 

składniki będą sumowane. Suma ocen Członków Komisji Przetargowej stanowić będzie 

końcową ocenę danej oferty.  

 Oferta o najniższej cenie  otrzymuje maksymalną ilość punktów. Za cenę każdej 

następnej ofercie przyznaje się ilość punktów proporcjonalnie mniejszą stosując wzór: 

 

ilość punktów za cenę oferty =  cena najniższa x 100 x 100% 

cena oferty 

 

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z największa liczba punktów. 

 

XIV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty 

w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

 

1. Z Wykonawcą, który wygrał przetarg składając najkorzystniejszą ofertę z punktu 

widzenia kryteriów przyjętych w niniejszym przetargu, Zamawiający podpisze umowę.  

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi 

Wykonawców, którzy złożyli oferty o: 

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę 

albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej 
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wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i 

adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w 

każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; 

b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i 

prawne; 

c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego, podając uzasadnienie  faktyczne i prawne;  

d) terminie, po którego upływie możliwe będzie zawarcie umowy. 

3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informację o 

wyborze najkorzystniejszej oferty na stronie internetowej Zamawiającego oraz w miejscu 

publicznie dostępnym w swojej siedzibie.  

4. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi 

równocześnie wszystkich wykonawców, którzy: 

a)  ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed 

upływem terminu składania ofert,  

b)   złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania 

ofert - podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

5. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający na 

wniosek wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadamia o wszczęciu 

kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub 

obejmuje ten sam przedmiot zamówienia. 

6. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej: 

a)   w terminie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, 

jeżeli zawiadomienie zostało przesłane faksem lub drogą elektroniczną,  

b)  w terminie  10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, 

jeżeli zawiadomienie zostało przesłane   pisemnie.  

c)   w przypadku gdy w postępowaniu złożona została tylko jedna oferta lub nie odrzucono 

żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy , możliwe jest zawarcie umowy 

przed upływem w/w terminów 

7. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego  

Wykonawca.. 

8. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia 

umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, 

bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba ze zachodzą przesłanki unieważnienia 

postępowania. 

 

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

zgodnie z art. 147  Prawa zamówień publicznych  

 

XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 

umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w 

sprawie zamówienia publicznego zawarte zostały we wzorze umowy, stanowiącym załącznik 

nr 9 do SIWZ. 

 

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia. 
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Wykonawcom., których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał uszczerbku w 

wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki odwoławcze 

przewidziane w art. 179-198 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004.  z 

późniejszymi zmianami. 

 

 

XVIII. ZAŁĄCZNIKI: 

1. Formularz ofertowy.- załącznik nr 1  

2. Formularz cenowy – załącznik nr 2 

3. Oświadczenie o spełnieniu warunków  udziału w postępowaniu  z art. 22 ust. 1 prawa 

zamówień publicznych– załącznik nr 3 

4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego z art. 24 ust. 1 prawa zamówień publicznych– załącznik nr 4  

5. oświadczenie określające miejsce, bazę paliwową, z której pochodzi oferowany olej 

napędowy - załącznik nr 5  

6. oświadczenie - wykaz firm, które współpracują z wykonawcą w zakresie transportu 

paliwa -  załącznik nr 6 

7. wykaz pojazdów – cystern niezbędnych do wykonania zamówienia, jakimi dysponuje 

Wykonawca lub współpracujące z Wykonawcą firmy - załącznik nr 7  

8. wykaz wykonanych lub w trakcie wykonywania w okresie ostatnich trzech lat min. 3 

umów na dostawy oleju napędowego - załącznik nr 8 

9. Projekt umowy - załącznik nr 9 
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Załącznik nr 1 

 

......................................... ................................, dnia ......................... 
/ pieczątka Wykonawcy / 

 

OFERTA 
Zamawiający:  Miejski Zakład Komunikacji  

w Malborku sp. z o.o. 

 
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na dostawę oleju napędowego dla 

Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku sp. z o.o. (znak sprawy ZP/1/PN/11) 

opublikowanego w dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr ……………. z dnia 

……………………. r., a także po zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych Warunków 

Zamówienia niżej podpisani, reprezentujący: 

 

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

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

Status Prawny Wykonawcy: ……………………………………………………………………  

Telefon: ........................................................................................................................................ 

Fax: ............................................................................................................................................ ... 

NIP: ........................................................................................................................ ...................... 

REGON: ....................................................................................................................................... 

Nr KRS:…………………………………………………………………………………………. 

Kapitał zakładowy………………………………………………………………………………. 

Nr ewidencji działalności gospodarczej………………………………………………………… 

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

Bank, numer konta: ................................................................................................ ...................... 

oświadczamy, że: 

1. uzyskaliśmy informacje konieczne do przygotowania i złożenia oferty 

 

2. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i wszystkie inne otrzymane od 

Zamawiającego informacje przyjmujemy bez zastrzeżeń i oferujemy gotowość 

zrealizowania przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ na 

następujących warunkach:        

 

3. Cena oleju napędowego:  

a) Nazwa handlowa oleju napędowego:  

       ……………………………………………………………………………………………… 
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b) Producent: 

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

c) Wartość przedmiotu zamówienia  

 

Cena oleju 

napędowego 

zł/1m³ netto 

w temperaturze 

15 º C 

 

Ilość 

[ m ³] 

Wartość 

dostawy 

netto  

w PLN 

Należny 

podatek 

Vat  

….% 

Wartość dostawy 

brutto 

w PLN 

1 2 3 4 5 

 

 

 

1.700 

 

   

 

Słownie: wartość brutto oleju napędowego:  

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

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

 

 

4. Warunki płatności za dostarczony olej napędowy – 30 dni od daty wystawienia faktury .  

Należność płatna na konto Wykonawcy wskazane na fakturze sprzedaży.    

 

5. Spełniamy wymogi wymienione w art. wymagania zawarte w art. 22 ustawy z dn. 

29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. tj. 2010 r. Nr  113 poz. 759 z późn. 

zm.) 

 

6. Nie jesteśmy wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 ustawy z dn. 29.01.2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. tj. 2010 r. Nr  113 poz. 759 z późn. zm.) 

 

7. Spełniamy pozostałe warunki udziału w niniejszym postępowaniu określone w  SIWZ 

oraz akceptujemy SIWZ. 

 
8. Przedmiot zamówienia zamierzamy zrealizować samodzielnie, bez udziału 

podwykonawców.  
 

9. Uważamy się za związanych ofertą przez okres wskazany w SIWZ, tj. przez 60 dni od 

upływu terminu składania ofert. Na potwierdzenie tego wniesione zostało wadium w 

wysokości   200.000,00 zł w dniu ………………………................... w formie 

............................................................................................... Dokument potwierdzający 

wniesienie wadium załączony do oferty. 

 

10. W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach 

zawartych w SIWZ.   

 

11. Na niniejszą ofertę składa się ...................... podpisanych stron kolejno ponumerowanych 
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od nr 1 do nr ..................... . 

 

 

......................... dnia ....................  .........................................................................................   
                                (pieczęć i podpis uprawnionych przedstawicieli Wykonawcy)  

 

 

Wykaz załączników: 

1. .................................................................................... 

2. .................................................................................... 

3. .................................................................................... 

4. .................................................................................... 

5. .................................................................................... 

6. .................................................................................... 

7. .................................................................................... 

8. .................................................................................... 

9. .................................................................................... 
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Załącznik nr 2 

 FORMULARZ CENOWY  

 

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

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

Cenowa oferta za wykonanie przedmiotu zamówienia 

 
Nazwa 

towaru 

Planowana 

wielkość 

zamówienia 

Cena z dnia 

01.06.2011 r.1 
Marża (+) 

lub 

Upust(-)* 

w % 

Marża (+) 

lub 

Upust(-)* 

w zł. 

Wartość netto 

(poz.3+/-poz.5) 

Wartość netto 

zamówienia  

(poz. 2 x poz. 6) 

Należny podatek 

VAT  

………% 

Wartość zamówienia 

brutto (poz.7 + poz.8) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Olej 

napędowy 

 

 

 

1.700m3 

 

 

…………… 

(zł/m3) 

 

 

………… 

(%) 

 

 

……………

(zł) 

 

 

…………… 

(zł/m3) 

 

 

……………….. 

(zł) 

 

 

…………………. 

(zł) 

 

 

…………………..………  

(zł) 

 

 

1. Cena z dnia 01.06.2011 r. jednego metra sześciennego oleju napędowego obliczona jako średnia arytmetyczna ceny hurtowej podanych 

przez GRUPĘ LOTOS SA i PKN OLREN SA  ogólnie publikowanych na stronach internetowych w zł/1 m ³ w 15 º C netto  

2. pozycje z kolumn 6 – 9 należy przenieść do formularza ofertowego 

 

 

 

 

Miejscowość, dnia ........................................................ 

 

(+) marża (wartość dodatnia) 

(-)  upust (wartość ujemna) 

* niepotrzebne skreślić 

                                                                         Podpisano ………............................................................. 
                                                                                   (Osoby uprawnione do reprezentowania  Wykonawcy) 
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Załącznik nr 3 

 

 

............................................ 
          pieczęć Wykonawcy 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 Przystępując do postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego na 

dostawy oleju napędowego do Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku sp. z o.o. w 

okresie 4 lat od daty podpisania umowy  

 

ja (imię i nazwisko) ........................................................................................................ .............. 

 

zamieszkały (a) ............................................................................................................................ 

 

reprezentując Firmę (nazwa Firmy) ............................................................................................. 

 

jako (stanowisko służbowe) ......................................................................................................... 

  

w imieniu swoim i reprezentowanej przeze mnie Firmy oświadczam, że: 

 

1. jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami 

ustawowymi, 

2. posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia, 

3. posiadamy niezbędna wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a 

także zatrudniamy pracowników zdolnych do wykonania zamówienia, 

4. nasza sytuacja finansowa zapewni wykonanie wyżej wymienionego zamówienia, 

 

Na potwierdzenie spełnienia wyżej wymienionych warunków od oferty załączam wszelkie 

dokumenty i oświadczenia wskazane przez Zamawiającego w Specyfikacji Instonych 

warunków zamówienia. 

 

 

 

Miejscowość, dnia ........................................................ 

 

 

 

                                                                   Podpisano .............................................................. 
                                                                                  ( Osoby uprawnione do reprezentowania  Wykonawcy) 
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Załącznik nr 4 

 

 

............................................ 
          pieczęć Wykonawcy 

OŚWIADCZENIE 

 
 Przystępując do postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy oleju 

napędowego do Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku sp. z o.o. w okresie 4 lat od daty podpisania 

umowy  

 

ja (imię i nazwisko) ...................................................................................................................... 

 

zamieszkały (a) ............................................................................................................. ............... 
 

reprezentując Firmę (nazwa Firmy) ............................................................................................. 

 

jako (stanowisko służbowe) .................................................................................................. ....... 

  

w imieniu swoim i reprezentowanej przeze mnie Firmy oświadczam, że: 

 

Oświadczamy, że w stosunku do Firmy, którą reprezentujemy brak jest podstaw do wykluczenia z powodu 

niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 prawa zamówień publicznych, w szczególności: 

1. Firma, którą reprezentujemy nie wyrządziła szkody nie wykonując zamówienia lub wykonując je 

nienależycie, a szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat 

przed wszczęciem postępowania.  
2. w stosunku do Firmy, którą reprezentujemy nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłość, z wyjątkiem 

sytuacji, gdy po ogłoszeniu upadłości doszło do zawarcia układu zatwierdzonego prawomocnym 

postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku 

upadłego. 

3. Firma, którą reprezentujemy nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków uzyskania przewidzianych prawem zwolnienia, 

odroczenia, rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji 

właściwego organu; 

4. osoby określone w Aret. 24 ust. 1 pkt. 4) do 8) nie zostały prawomocnie skazane 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 także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej 

grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

5. w stosunku do Firmy, którą reprezentujemy sąd nie orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie 

przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. 

  

Na potwierdzenie spełnienia wyżej wymienionych warunków od oferty załączam wszelkie dokumenty i 

oświadczenia wskazane przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

 

Miejscowość, dnia ........................................................ 

 
 

 

                                                                    Podpisano .................................................................................... 
                                                                       (Osoby uprawnione do reprezentowania  Wykonawcy) 

 

 

 

 

 
Załącznik nr 5 
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....................................................                       ........................., dnia .................. .                                     
                             (pieczątka firmowa)                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

Oświadczenie 
 

 

 

 

 

 

 

Oświadczamy, iż miejscem i bazą paliwową oferowanego oleju napędowego w sektorowym 

przetargu nieograniczonym na dostawę oleju napędowego dla Miejskiego Zakładu 

Komunikacji w Malborku sp.  z o.o.,  jest: 

 

…………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

       …………….......................................................... 
                                                                                               (podpisuje upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy) 

                    
 

 

 

 
Załącznik nr 6 
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....................................................                       ........................., dnia .................. .                                     
                             (pieczątka firmowa)                                                                                                           

 

 
OŚWIADCZENIE / WYKAZ * 

wykaz firm, które współpracują z wykonawcą w zakresie transportu paliwa 

 
I.* 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczamy, iż 

współpracujemy/  nie współpracujemy* z następującymi firmami w zakresie transportu 

paliw: 

     

L.p. Nazwa kontrahenta (adres i telefon)  
1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

 

 

 

 

................................................................... 
                              (podpisuje upełnomocniony przedstawiciel) 

 

II.* 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczamy, iż 

paliwa dostarczamy zamawiającemu własnymi pojazdami. Nie współpracujemy z 

firmami w zakresie transportu paliw.  

 

 

 

 

 

 

 

................................................................... 
                               (podpisuje upełnomocniony przedstawiciel) 

  *   niepotrzebne skreślić 

 

 
Załącznik nr 7 
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....................................................                       ........................., dnia ...................                                     
                             (pieczątka firmowa)                                                                                                           

 

 

WYKAZ SPRZĘTU 
 

 
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczamy, że 

nasza firma dysponuję następującymi, w pełni sprawnymi pojazdami: 

 

L.p. Opis Ilość Rok 

produkcji 

Forma 

władania
1
 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

Na potwierdzenie powyższego załączmy następujące dokumenty
2
: 

1. ..................................................................................................... 

2. ..................................................................................................... 

3. ..................................................................................................... 

 

 

 

................................................................... 
                              (podpisuje upełnomocniony przedstawiciel) 

   
 

 

 

                                                
1
 Określić czy jest to sprzęt będący własnością oferenta, czy  też  wynajęty, dzierżawiony, użyczony, itp.  

2
 załączyć wypis z rejestru środków trwałych lub odpowiednie umowy potwierdzające, że w/w pojazdy są w dyspozycji Wykonawcy – jeśli   

  Zamawiający tego wymaga. 
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Załącznik nr 8 

 

....................................................                       ........................., dnia .................. .                                     
                             (pieczątka firmowa)                                                                                                           

 

 

WYKAZ 

wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat dostaw 
 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczamy, że w 

ciągu ostatnich trzech lat / w okresie działalności naszej firmy (okres krótszy niż 3 lata)
*
 

wykonaliśmy następujące dostawy oleju napędowego o wartości powyżej 2 mln.  zł netto: 

     

L.p. Wartość 

dostawy 

przedmiot 

wykonywanej 

działalności 

Data 

wykonania 

Nazwa kontrahenta 

(adres i telefon)  

1.      

 

2.      

 

3.      

 

4.      

 

5.      

 

 

Na potwierdzenie powyższego załączamy do każdej pozycji następujące dokumenty 

(referencje) potwierdzające, że w/w dostawy zostały wykonane należycie**. 

 

1. ..................................................................................................... 

2. ..................................................................................................... 

3. ..................................................................................................... 

4. ..................................................................................................... 

5. ..................................................................................................... 

 

................................................................... 
                              (podpisuje upełnomocniony przedstawiciel) 

  *   niepotrzebne skreślić 

  ** W przypadku braku potwierdzenia należytego wykonania wymienionej dostawy nie będzie ona  brana pod uwagę jako wykonana   

        przez Zamawiającego 

 

 

 

 
Załącznik nr 9 
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U M O W A   
 

Zawarta w dniu ……………. r. w Malborku pomiędzy: 

 

Miejski Zakład Komunikacji w Malborku spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

82-200 Malbork, ul. Gen. de Gaulle`a 71, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ  w 

Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 

0000002837, REGON: 192529622, NIP:  579-000-73-40, Kapitał zakładowy 

4.990.500 PLN w całości wpłacony , reprezentowanym przez: 

1. Kazimierza Zbigniewa Orzecha - Prezesa 

2. Małgorzatę Zemlik   - Wiceprezesa 

zwanym w dalszej części "Zamawiającym",  

a 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….. 
zwanym w dalszej części umowy "Wykonawcą";  

 

w wyniku postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego ustawy 

z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. t.j. 2010 r. Nr 113, 

poz. 759, z późn. zm.)  

§1 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa oleju napędowego przez okres 4 lat w ilości około 

1.700 m
3
; CPV: 09134100-8 ; według PN – EN – 590 

2. Dostarczony olej napędowy spełnia wymagania dla oleju napędowego typu 

standardowego zgodnego z aktualnymi wymaganiami określonymi w rozporządzeniu 

Ministra Gospodarki z dnia 9.12.2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw 

ciekłych (Dz.U. 221, poz. 1441),  

3. W okresie zimowym Wykonawca na dodatkowe zamówienie Zamawiającego dostarczy 

olej napędowy o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych. Upust ceny tego 

oleju napędowego będzie analogiczny jak w przypadku oleju standardowego.  

4. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania jakości dostarczonego paliwa i terminowości 

uzgodnionych dostaw.  

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian ilościowych 

zapotrzebowania przedmiotu zamówienia. 

 

§2 

1. Miejscem wykonania umowy jest magazyn Zamawiającego w Malborku przy ul. Gen de 

Gaulle`a 71 w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 7
00

 - 22
00

.   

2. Koszt dostawy pokrywa Wykonawca.  

 

§3 

1. Zamawiający składa zamówienie Wykonawcy na dostawę paliwa faksem do godz. 12
00

, 

określając wielkość i termin dostawy.  

2. Dostawa będzie realizowana przez Wykonawcę zgodnie z otrzymanym zamówieniem. 
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§4 

1. Do każdej dostawy Wykonawca dołączy dowód nalewu lub wydania, łącznie z aktualnym 

atestem jakościowym producenta paliwa oraz dowód wydania z miejsca napełnienia 

cysterny. 

2. Wielkość dostawy na podstawie, której zastanie wystawiona faktura VAT ustalona będzie 

na podstawie automatycznego pomiaru z Zintegrowanego Systemu Monitorującego w 

zbiorniku Zamawiającego po każdorazowej dostawie, wykonanego w trakcie 

przyjmowania dostawy przez Zamawiającego w jego siedzibie, z uwzględnieniem 

aktualnie określonymi w rozporządzeniu z dnia 22.01.2008 r. Ministra Gospodarki w 

sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać zbiorniki pomiarowe oraz 

szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli 

metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U. Nr 21, poz. 125 z późn. zm.),  

3. Protokół odbioru paliwa zostanie podpisany przez przedstawicieli Wykonawcy i 

Zamawiającego. Ilość paliwa wyrażona będzie w m³.  

4. Każdy transport paliwa musi być zaplombowany w miejscu wydania paliwa, uszkodzone 

plomby będą podstawą do nieodebrania partii paliwa. W takim przypadku Wykonawca 

będzie zobowiązany dostarczyć następny transport paliwa zgodnie z wcześniejszym 

zamówieniem w ciągu 12 godzin.  

 

§5 

1. Podstawą obciążenia Zamawiającego jest faktura VAT wystawiona przez Wykonawcę po 

dokonaniu odbioru paliwa przez Zamawiającego, zgodnie z zasadami niniejszej umowy. 

2. Płatność będzie dokonywana przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze w 

terminie 30 od daty otrzymania faktury. 

3. Opóźnienie w zapłacie rodzi po stronie Zamawiającego obowiązek zapłaty ustawowych 

odsetek. 

 

§6 

1. W trakcie trwania tej umowy Wykonawca będzie dostarczał Zamawiającemu olej 

napędowy w cenie przedstawionej w ofercie a Zamawiający zobowiązuje się odebrać 

przedmiot dostawy i zapłacić ceny podane w ofercie, tzn. tzn. olej napędowy obliczony w 

następujący sposób:  

- Średnia cena arytmetyczna Z cen hurtowych grupy LOTOS SA i PKN ORLEN na 

dzień 01.06.2011 r.     ……………………. zł/m
3
 w 15

0
C netto 

- plus marża lub minus upust     ……………………...% 

- łącznie cena netto       …..……………….  zł/m
3
 w 15

0
C netto  

- plus należny podatek VAT      ……..…………….  zł    

- łącznie cena brutto       …..………………..  zł/m
3
 w 15

0
 brutto,  

2. Dostarczane paliwa pochodzić będą od producenta  

……………………………………………………………………………………………… 

3. Dopuszcza się zmiany ceny bez pisemnej zgody w postaci aneksu jedynie w przypadku 

zmiany cen hurtowych oleju napędowego oraz zmian opłat urzędowych.. 

4. Cena poszczególnej dostawy oleju napędowego będzie powiększona / pomniejszona
3
 o 

….…% marży/upustu
4
 1m

3
 oleju napędowego w 15 º C (wpis wartości relacji wynikającej 

z złożonej oferty) w stosunku do średniej publikowanej hurtowej ceny standardowego 

oleju napędowego podstawowych producentów , tj. Grupy Lotos oraz PKN Orlen na dzień  

dostawy (cena 1m³ dla oleju napędowego w 15 º C).   

                                                
3Niepotrzebne skreślić 
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5. Miejsce publikowania cen hurtowych, które będą stanowić podstawę do kalkulacji ceny 

danej dostawy: www.lotos.pl , www.orlen.pl. 

 

§7 

Cena dostawy obejmuje wszelkie płatności i opłaty związane z wykonaniem przedmiotu 

dostawy, które pokrywa Wykonawca, w tym koszty transportu oraz wyrywkowego, 

trzykrotnego w roku laboratoryjnego badania jakości oleju napędowego. 

 

§8 

1. Zamawiający trzy razy w roku ma prawo przeprowadzić na koszt Wykonawcy kontrolę 

jakości dostarczanego oleju napędowego, badając co najmniej 3 parametry, tj.: zawartość 

wody, blokadę zimnego filtra oraz temperaturę mętnienia. 

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

Wykonawcę.    

3. Analizę pobranych próbek przeprowadzi uzgodnione przez strony niezależne 

laboratorium.  

4. Za niezależne laboratorium rozumie się jednostkę mającą możliwości techniczne i prawne 

do dokonywania badań oleju napędowego, nie będącą jednostką, która wykonała badania i 

wystawiła świadectwo jakości dla badanej dostawy oleju napędowego. Nie wyklucza to 

możliwości za porozumieniem stron przeprowadzenia badania przez jednostkę, która 

wystawiła świadectwo jakości spornej dostawy. 

 

§9 

1. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot dostaw co do jego jakości.  

2. W razie dostarczenia oleju złej jakości Wykonawca zobowiązuje się do wymiany paliwa 

na własny koszt.  

3. W przypadku wątpliwości co do jakości dostarczonego paliwa (po uprzednim 

zawiadomieniu Wykonawcy) Zamawiający może zlecić na koszt Wykonawcy wykonanie 

badań próbki tej dostawy w niezależnym laboratorium.  

4. Rozbieżność polegająca na niezgodności parametrów próbki paliwa z danej dostawy z 

parametrami wynikającymi z dostarczonego atestu jakościowego producenta 

potwierdzona badaniem laboratoryjnym  uważana będzie jako dostawa niezgodna z 

zamówieniem.  

5. Konsekwencją uznania dostawy jako niezgodnej z zamówieniem  będzie natychmiastowy 

odbiór dostarczonego wadliwego paliwa przez Wykonawcę  na jego koszt i niezwłoczne 

dostarczenie oleju napędowego wolnego od wad oraz pokrycie wszystkich kosztów i strat 

poniesionych przez Zamawiającego spowodowanych wadliwą dostawą.  

6. Reklamacje dotyczące jakości i ilości dostarczonego paliwa Zamawiający składał będzie 

Wykonawcy pisemnie natychmiast po ich stwierdzeniu. 

 

§10 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z aktualnym 

poziomem wiedzy technicznej i należytą starannością. 

2. Wykonawca oświadcza, iż posiada/nie posiada
4
  własnego transportu.  

3. Wykonawca współpracuje z  innymi firmami w zakresie transportu paliwa, tj: 

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

 

§11 

Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
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§12 

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

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia 

takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. 

2. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem, przepisu ust. 1 jest nieważna. 

 

§13 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o tych okolicznościach. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może zażądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

 

§14 

W przypadku zawinionym przez Wykonawcę opóźnienia w dostawie określonej w §3 ust. 2 

umowy, Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia różnic w cenie zakupu przedmiotu dostawy 

nabytego przez Zamawiającego u innego Wykonawcy. 

 

§15 

Umowa została zawarta na okres 4 lat, tj………………………….   

 

§17 

1. W sprawach nie unormowanych niniejszą umową stosuje się przepisu Kodeksu 

Cywilnego.  

2. Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie 

właściwy miejscowo dla Zamawiającego Sąd. 

 

§18 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla 

każdej ze stron. 

 

§19 

Integralną cześć umowy stanowi: 

1. SIWZ do niniejszego przetargu 

2. oferta do niniejszego przetargu 

 

Wykonawca:        Zamawiający:  

 

 

 

 

 

 


