
DGT 196/2017 
 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ) 
dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

na dostawy w zadaniu pn.: 
„Sukcesywne dostawy oleju napędowego wraz z transportem ” 

 
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego 

na podst. art. 39 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (dalej Ustawy)  
o wartości szacunkowej powyżej 209.000 euro 

 
 

 
1. Nazwa i adres zamawiającego. 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych  
*STARKOM* - Spółka z o.o. Sp. z o.o. 
ul. Tczewska 22 
83 – 200 Starogard Gdański 
tel. 58 562 30 67 
fax. 58 562 30 68 

2. Opis przedmiotu zamówienia. 

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia są: „Sukcesywne dostawy oleju napędowego wraz  z transportem ” 
w zależności od temperatury otoczenia (okresu) odpowiednio: 
 letniego, 
 przejściowego, 
 zimowego, 
spełniającego wymogi normy PN - EN 590: 2013-12E „Paliwa do pojazdów samochodowych – Oleje 
napędowe – Wymagania i metody badań” oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 
roku w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 1680 z 
późniejszymi zmianami), o parametrach odpowiadających podanym w poniższej tabeli. Przy czym wymagania 
zawarte w Rozporządzeniu są nadrzędne w stosunku do normy PN-EN 590:2013-12E. 
 

OLEJ NAPĘDOWY – standardowy 
Właściwości  Jednostka Zakres  

  minimum  Maksimum  

Liczba cetanowa - 51 - 

Gęstość w temperaturze 15°C [kg/m3] 820 845 

Skład frakcyjny 95% (v/v) destyluje do temperatury  [°C ] - 360 

Skład frakcyjny do temp. 250 °C destyluje 

Skład frakcyjny do temp. 350 °C destyluje 
[ % (V/V ) ] 
[ % (V/V ) ] 

- 
 85 

 
< 65 

- 
 

Zawartość wielopierścieniowych węglowodorów 
aromatycznych [% (m/m)] - 8 

Zawartość siarki [mg/kg] - 10 

Zawartość estrów metylowych kwasów tłuszczowych [% (v/v)] - 7 

Temperatura zapłonu  [°C ] Powyżej 55 - 

Zawartość wody  [mg/kg] - 200 

Zawartość zanieczyszczeń [mg/kg] - 24 

Lepkość w temp. 40 °C [ mm2/s ] 2,00 4,50 



 Całkowita wielkość zamówienia: 400 000 litrów oleju napędowego (400 m3). Podana wielkość 
zapotrzebowania Zamawiającego na paliwo w czasie trwania umowy może ulec zwiększeniu bądź 
zmniejszeniu maksymalnie o 30%. 

 Minimalna wielkość pojedynczej dostawy wynosi około 10 000 litrów (10 m3). Zamawiający przy każdej 
dostawie wymagać będzie od Wykonawcy przedłożenia aktualnego świadectwa jakości (atestu) kupowanego 
paliwa oraz jednorazowo - Karty Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej – przy pierwszej dostawie oleju  
napędowego: letniego, przejściowego, zimowego. 

 Określenie jakości oraz ilości faktycznie dostarczonego paliwa: 

Zamawiający w trakcie realizacji umowy będzie posiadał legalizowane urządzenia pomiarowe, które będą 
używane do określenia ilości dostarczonego paliwa oraz zbiorniki do magazynowania paliwa. 
Przed zlaniem paliwa do zbiorników (zbiornika) stacji paliw z autocysterny do naczynia, odpowiednio 
przeszkolony przez Wykonawcę kierowca autocysterny dokona odlania ok. 10 litrów oleju napędowego i przy 
użyciu termoareometru określi się jego gęstość, temperaturę i sprawdzi barwę, klarowność, brak 
zanieczyszczeń stałych. Dodatkowo z naczynia kierowca autocysterny „odleje” jedną – litrową „próbkę” która 
przez okres 5 dni będzie przechowywana na stacji paliw oraz jeden raz na kwartał - dwie czterolitrowe 
„próbki”, które będą przechowywane na stacji paliw w pojemnikach zakupionych na koszt Wykonawcy lub 
przez niego dostarczonych. Pojemniki powinny zostać dostarczone maksymalnie przy trzeciej dostawie lub w 
czasie jej realizacji. Pobieranie próbek ma odbywać się – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 
dnia 1 września 2009r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1035 z późniejszymi zmianami) w sprawie 
sposobu pobierania próbek paliw ciekłych i biopaliw ciekłych oraz normą PN-EN ISO 3170. 
W przypadku paliwa nie budzącego zastrzeżeń jego pozostałość zostanie zlana do zbiornika stacji paliw, a 
następnie przystąpi się do spuszczania paliwa z autocysterny do zbiorników (zbiornika) stacji paliw. 
Odbiór paliwa odbywać się będzie pod nadzorem komisji, w skład której będzie wchodzić jeden przedstawiciel  
Zamawiającego i właściciela zbiornika (magazyniera) oraz kierowca autocysterny. 
Proces spuszczania paliwa do zbiorników (zbiornika) stacji paliw oraz ustalenie faktycznej jego ilości będzie 
odbywał się wg procedury systemu kontrolno – pomiarowego. 
Na podstawie wyników sondy pomiarowej komisja sporządzi stosowny protokół oraz określi ilość przyjętego 
paliwa do zafakturowania. 

 Warunki płatności 

Płatność za zrealizowaną dostawę odbywać się będzie w formie przelewu na rachunek Wykonawcy w terminie 
21 dni od otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury za zrealizowaną dostawę 

 

II. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

1. Miejscem realizacji zamówienia jest: 

 stacja paliw na Bazie MZK w Starogardzie Gdańskim ul. Tczewska 20 - 100% dostaw, 
 

2. Termin realizacji zamówienia wynosi 24 kolejnych miesięcy od daty zawarcia umowy. 
 
3. Czas realizacji pojedynczej dostawy: 

Zamawiający wymaga, aby poszczególne dostawy do miejsc wymienionych w punkcie IV.1. odbywały się w 
dni robocze tj. od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 700 
do 1300, z tym że Zamawiający wymaga by, do godziny 1300 paliwo zostało zlane z cysterny do zbiorników 
Zamawiającego. Po godzinie 1300 cysterna nie zostanie wpuszczona na teren Zamawiającego – będzie 
musiała czekać na wjazd do godziny 700 dnia następnego. Zamawiający nie przewiduje możliwości 
przechowywania, parkowania, postoju autocysterny na terenie Zamawiającego poza powyższymi godzinami. 

4. Dostawy odbywać się będą w terminie nie dłuższym niż 24 godziny od momentu złożenia przez 
Zamawiającego zamówienia za pomocą poczty elektronicznej na wskazany przez Wykonawcę adres e-
mailowy. Każdorazowe zamówienie natychmiast po otrzymaniu musi być potwierdzone zwrotnym emailem na 
adresy: sekretariat@starkom.pl lub w.bobrowski@starkom.pl  W szczególnych sytuacjach Zamawiający 
dopuszcza składanie zamówień za pośrednictwem faxu na wskazany przez Wykonawcę numer oraz 
potwierdzanie zamówień za pośrednictwem faxu na numer 58 56 230 69. 

5. Zamawiający będzie składał zamówienia na dostawę paliwa w dni robocze od poniedziałku do piątku z 
wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w godz. od 7:00 do 10:00. 

 



3. Warunki udziału w postępowaniu. 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postepowaniu, 
określone przez Zamawiającego, dotyczące:   
3.1. Zdolności technicznej lub zawodowej. 
Dla wykazania spełniania warunku wymagane jest: 
- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają 
obowiązek ich posiadania, tj. posiadania koncesji na obrót paliwami zgodnie z art. 32 ust. 1 Ustawy z dn. 10 
kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz.U. 2017.220t.j. ze zm.) 
- posiadania wiedzy i doświadczenia, tj. należytego wykonania w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej trzech 
dostaw oleju napędowego, o łącznej wartości nie mniejszej niż 3 mln zł brutto. 
- wpis do wykazu, o którym mowa w art. 105c ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i 
usług (t.j. Dz.U. z 2011r.,Nr 177 poz.1054 z późn. zm.) oraz złożenie w urzędzie kaucji gwarancyjnej o której 
mowa w art. 105b ust.1 tej ustawy, wynoszącej co najmniej 1.000.000zł (jeden milion złotych). Dokonanie wpłaty 
kaucji zostanie zweryfikowane poprzez wgląd do wykazu, o którym mowa powyżej. Termin ważności kaucji 
gwarancyjnej musi obejmować cały okres obowiązywania umowy zawartej w niniejszym postępowaniu. 
W przypadku oferty wspólnej wykonawców warunek musi spełnić przynajmniej jeden z Wykonawców 
3.2. Brak podstaw do wykluczenia 
O udzielenie zamówienia publicznego mogą się ubiegać wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw wykluczenia z 
postępowania , o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1) Ustawy. Brak podstaw wykluczenia musi 
potwierdzić każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz podmioty, na 
zdolnościach których Wykonawca polega  w trybie art. 22a Ustawy. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na 
każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia. 

4. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w 
postepowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. 

4.1. Do oferty wykonawca dołącza oświadczenie (JEDZ), aktualne na dzień składania ofert, stanowiące wstępne 
potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 
4.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, 
że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności 
przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 
realizacji zamówienia. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy i przez inne podmioty zdolności 
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę 
spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy 
wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1) Ustawy. 
4.3.Wykonawca, który nie bierze udziału samodzielnie lecz powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu 
potwierdzenia, że nie istnieją wobec nich podstawy wykluczenia oraz spełniają (w zakresie w jakim powołuje się 
na ich zasoby) warunki udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu. 
4.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia składa każdy z 
wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw Wykluczenia. 
4.5 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich 
podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w 
postępowaniu składa także oświadczenia dotyczące tych podmiotów. 
4.6. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji 
dotyczących: 

 kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

 firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

 ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, 
przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może 
przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia. 
4.7. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do 
złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub 
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, tj:  
a) aktualnej koncesji wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na obrót paliwami ciekłymi wraz ze 
wszystkimi zmianami, 
b) wykazu wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie 
zamówienia, co najmniej trzech dostaw oleju napędowego, o łącznej wartości nie mniejszej niż 3 mln zł brutto 
każda dostawa oraz dowody potwierdzające, że wymienione dostawy zostały wykonane należycie, a jeżeli okres 



prowadzenia działalności jest krótszy niż trzy lata - w tym okresie. 
W przypadku, gdy Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów zobowiązany jest 
przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów 
korzystania z nich na okres wykonywania zamówienia (art. 26 ust. 2 b ustawy Pzp). 
c) aktualną opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 
zamówienia na sumę ubezpieczenia (sumę gwarancyjna) równą co najmniej 500.000,00 zł (słownie: pięćset 
tysięcy złotych). Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia dokumentu, z którego wynikać będzie, że polisa 
została opłacona.  
W przypadku posiadania okresowej polisy lub innego dokumentu potwierdzającego spełnianie warunku 
określonego w pkt VI.12,  Wykonawca zobowiązany jest – w terminie 3 (słownie: trzech) dni przed upływem 
ważności w/w dokumentów – do złożenia w siedzibie Zamawiającego dokumentów potwierdzających przedłużenie 
terminu ich ważności lub złożenia nowych dokumentów. Brak spełnienia tego warunku może skutkować 
natychmiastowym odstąpieniem przez Zamawiającego od niniejszej umowy. 
d) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Ustawy 
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;  
e) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z 
opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca 
zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi 
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na 
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 
f) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z 
opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego 
dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych 
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu; 
g) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne 
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na 
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 
4.8. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 
1. Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 5.7. : 
1) lit b) - 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; 
2) lit c)-e) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 
- nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł 
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 
Dokumenty, o których mowa w pkt. 1) i pkt 2) tiret drugie powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument, o 
którym mowa w pkt. 2) tiret pierwsze, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego 
terminu. 
2. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, 
której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust.1, zastępuje się je dokumentem 
zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego 
reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed 
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze 
względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.  
3. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce 
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 5.7 lit. b), 
składa dokument, o którym mowa w pkt 5.8.1) w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21. Jeżeli w kraju, 
w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, 
zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed 
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze 
względu na miejsce zamieszkania tej osoby.  



4. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach 
określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte 
wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje 
rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności: 
a)  zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia 
publicznego; 
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 
d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu 
dotyczących wykształceń i kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane 
zdolności dotyczą. 
5. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach 
określonych w art. 22a ustawy), przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w 
pkt 5.7. lit b) - e). 
6. Oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów 
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy  w postępowaniu o udzielenie zamówienia - 
dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach 
określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. 
7. Dokumenty, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów 
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy  w postępowaniu o udzielenie zamówienia - inne niż 
oświadczenia, o których mowa w ust. 1, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z 
oryginałem. 
8. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, 
zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych 
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w 
postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub 
dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 

9. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności , o 
których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 Ustawy, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty  
dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w 
szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 
podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).6. Sposób 
porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami. 

5.1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje dotyczące postępowania zamawiający i wykonawcy 
przekazują pisemnie, faxem lub drogą elektroniczną. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, 
wnioski, zawiadomienia oraz informacje faxem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich 
otrzymania. 
5.2. Osobą upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami w powyższy sposób jest: 

 
Anna Górecka - faks 58 562 30 68, mail : a.gorecka@starkom.pl 

5.3. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, iż 
pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób 
umożliwiający zapoznane się Wykonawcy z jego treścią. 

5. Przekazywanie SIWZ i wyjaśnienia treści SIWZ. 

5.1. Zamawiający przekaże treść SIWZ na wniosek wykonawcy.   
5.2. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany 
udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert pod 
warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w 
którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek wpłynął po upływie terminu 
składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić 
wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku. 
5.3. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał SIWZ bez 
ujawniania źródła zapytania a także zamieszcza na stronie internetowej. 
5.4. Zamawiający nie planuje zwołania zebrania wszystkich wykonawców. 

6. Wadium/termin związania ofertą. 

6.1. Zamawiający  wymaga złożenia wadium w kwocie 100.000 zł. Wadium należy złożyć przed upływem terminu 
składania ofert w sposób stosowny do jego formy. Wadium może być wniesione w:  
- pieniądzu, 
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie 
kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 



- gwarancjach bankowych, 
- gwarancjach ubezpieczeniowych, 
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 
r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 ze zm.) 
6.2. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu należy dokonać wpłaty przelewem 
na rachunek banku  w Banku Millennium S.A. Oddział Starogard Gdański, nr konta 
38116022020000000061952080 
6.3. Wadium w formie poręczeń lub gwarancji należy składać w oryginale. Zaleca się złożenie oryginału 
dokumentu wadialnego w pok. nr 4 (sekretariat) i wpięcie kopii z potwierdzeniem złożenia do oferty. Nie jest 
wskazane trwałe wpinanie oryginału dokumentu wadialnego do oferty 
w przypadku woli jego zwrócenia w sytuacjach określonych Ustawą. 
6.4. Wadium w zakresie zabezpieczenia zawarcia umowy musi uwzględniać wszystkie okoliczności jego 
zatrzymania przez zamawiającego, wymienione w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Ustawy i zabezpieczać ofertę przez cały 
okres związania nią tj. 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się od upływu terminu składania ofert. 
Wykonawców, którzy nie wnieśli wadium odpowiadającego powyższym wymaganiom wyklucza się. 
6.5. Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub 
unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z 
zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a Ustawy. 
6.6. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium 
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.  Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, 
na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 
6.7. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na 
podstawie art. 46 ust. 1 Ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako 
najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 
6.8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym 
mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, 
pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co 
spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

7. Opis sposobu przygotowania ofert. 

7.1. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej, w języku polskim. 
7.2. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 
7.3. Oferty oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie tego postępowania są jawne z 
wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. z 2003 r. Dz. U. nr 153, poz. 1503 ze zm.), które to 
informacje, na podstawie zastrzeżenia zawartego w ofercie, nie będą udostępnione innym osobom. W związku z 
tym, wykonawca dokonujący zastrzeżenia o nieujawnianiu zawartych w złożonej ofercie informacji stanowiących 
tajemnicę przedsiębiorcy, zapakuje strony oferty z taką zawartością do odrębnej koperty, którą oznaczy 
sformułowaniem – „tajemnica przedsiębiorcy”. W sytuacji, gdy informacje zastrzeżone nie stanowią tajemnicy 
przedsiębiorstwa w rozumieniu wskazanych przepisów, zamawiający uzna ich zastrzeżenie za bezskuteczne o 
czym poinformuje Wykonawcę. Wykonawca nie może zastrzec w szczególności informacji dotyczących ceny, 
terminu wykonania zamówienia i warunków płatności. 
7.4. Wszystkie stronice oferty oraz wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany powinny być 
parafowane przez osoby podpisujące ofertę. Zaleca się ponumerowanie wszystkich stron oferty, w tym stron 
zamieszczonych w kopercie zawierającej informacje chronione przez wykonawcę, zachowując ciągłość numeracji. 
7.5. Oferta musi zawierać informacje, których zakres zamawiający określił w załączonym Formularzu „Oferty”. 
Zaleca się zastosowanie formularza przygotowanego przez zamawiającego (załącznik nr 1 do SIWZ) oraz 
wymienionych w nim załączników. Ofertę należy zamieścić w zamkniętej kopercie z naniesionymi oznaczeniami:  

Oferta na zadanie pn.:  
„ Sukcesywne dostawy oleju napędowego wraz z transportem ” 

nie otwierać przed  11.04.2017 r. godz. 10:00 
Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z powyższym opisem ponosi wykonawca. 
7.6. Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby uprawnioną do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy 
bądź przez ustanowionego przez nią/nie pełnomocnika/ów. Wykonawcy składający ofertę wspólną są zobowiązani 
do ustanowienia pełnomocnika.  Pełnomocnictwo może dotyczyć zarówno reprezentowania wszystkich 
Wykonawców składających wspólną ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jak i podpisania 
w ich imieniu umowy o zamówienie publiczne. Jeżeli pełnomocnictwo upoważnia jedynie do reprezentowania 
Wykonawców w postępowaniu, to przed podpisaniem umowy z zamawiającym wymagane będzie złożenie umowy, 
w której określone będą prawa i obowiązki poszczególnych wykonawców. Pełnomocnictwo musi wskazywać 
pełnomocnika (w tym zakres jego umocowania), a także wskazywać wszystkich wykonawców wspólnie 
ubiegających się o zamówienie. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby Wykonawców składających 
wspólną ofertę uprawnione do zaciągania zobowiązań w jego imieniu. Pełnomocnictwo, o którym mowa  w 



niniejszym punkcie musi zostać złożone wraz z ofertą w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. 
Korespondencja z zamawiającym oraz rozliczenia z wykonawcami dokonywane będą przez pełnomocnika 
wskazanego pełnomocnictwem. 
7.7. Podmiot składający ofertę jako uczestnik konsorcjum i jednocześnie składający ofertę samodzielnie lub jako 
uczestnik innego konsorcjum zostanie potraktowany jako składający dwie oferty i na tej podstawie wszystkie 
oferty z Jego udziałem zostaną odrzucone. 
7.8. Zasady podpisywania oferty dotyczą wszystkich jej dokumentów (informacji, wykazów, oświadczeń) oraz 
potwierdzania za zgodność z oryginałem składanych kopii. 

8. Miejsce i termin składania ofert, otwarcie ofert. 

8.1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 4 (Sekretariat) w terminie do dnia 11.04.2017 
r. do godz. 9:45. 
Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego w dniu  11.04.2017  r. o godz. 10:00 w pok. 4. 
8.2. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać swoją ofertę. Skuteczna 
zmiana lub wycofanie oferty wymaga powiadomienia zamawiającego, w formie pisemnej, o wprowadzeniu zmian 
lub wycofaniu oferty przygotowanego i oznaczonego w sposób określony w punkcie 7 SIWZ, z dodatkowym 
oznaczeniem koperty określeniem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 
8.3. Oferty złożone po terminie składania ofert zostaną zwrócone niezwłocznie. 

9. Sposób obliczenia ceny. 

1.     Zamawiający szacuje zapotrzebowanie na poziomie 400 m3 oleju napędowego. 
2. Cenę jednostkową netto za 1 m3 oleju napędowego będącego przedmiotem zamówienia określonego dla 

temperatury referencyjnej (+150C) wraz kosztami związanymi z należytą realizacją przedmiotu umowy 
(m.in., transport, ubezpieczenie) należy podać zgodnie ze wzorem ustalonym w Formularzu Ofertowym w 
następujący sposób: 
2.1. Cenę Producenta oleju napędowego będącego przedmiotem zamówienia, z dnia 1.03.2017 r. zgodnie 

z komunikatem cenowym PKN ORLEN bez podatku VAT w odniesieniu do produktu: Olej Napędowy 
Ekodiesel, przyjmując stałą gęstość paliwa na poziomie 0,830 kg/dm3 oferowanego oleju 
napędowego, 

2.2. Stały upust (rabat) Wykonawcy, 
2.3. Cenę Wykonawcy jako różnica pomiędzy Ceną Producenta a Stałym upustem (rabatem) Wykonawcy.  

3. Do obliczenia ceny oferty należy podać Cenę Wykonawcy netto za jeden m3 oleju napędowego, którą należy 
pomnożyć przez ilości szacunkowe ustalone przez Zamawiającego. Tak obliczona wartość stanowi cenę 
oferty netto.  

4. Cena oferty brutto jest cena oferty netto powiększona o podatek od towarów i usług (VAT) według stawki 
23%. 

5. Jeżeli oferta zawierać będzie błędy w obliczeniu ceny oferta zostanie odrzucona (art. 89 ust 1 pkt. 6 
ustawy). 

6. Kwota stałego upustu (rabatu) Wykonawcy nie może ulec zmniejszeniu w okresie realizacji umowy. 

10. Kryteria i ocena ofert. 

1. Zamawiająca ustala następujące kryteria oceny ofert: 
100% wagi stanowi wartość brutto oferty. 
Cena oferty brutto jest ceną oferty netto powiększoną o podatek od towarów i usług (VAT) według stawki 
23%. Wszystkie ceny w Formularzu ofertowym muszą być podane z dokładnością do jednego grosza. 
Sposób obliczenia liczby punktów w kryterium „cena”. Oferta z najniższą ceną (Cn) otrzyma 100 punktów. 
Pozostałym ofertom zostaną przyznane punkty obliczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wg 
wzoru: 

                                                     C X = Cn/Coo  x  100 pkt 
gdzie: 
Cx – liczba punktów dla ocenianej oferty 
Cn – najniższa cena spośród cen wszystkich ofert 
COO – cena ocenianej oferty 
 
3. Zamawiający, zgodnie z art. 24aa Ustawy, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada czy 
Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki 
udziału w postępowaniu. 
4.  Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego oraz 
uzyska największą liczbę punktów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. 
5.  Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego  
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do 
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 



6.  Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania 
obowiązku podatkowego, wskazując (rodzaj) towar lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić 
do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku – informację należy złożyć w druku oferty. 

11. Zabezpieczenie należytego wykonania. 

11.1. W celu zabezpieczenia roszczeń zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy 
wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Wysokość zabezpieczenia wynosi 8 % ceny 
całkowitej podanej w ofercie. Zabezpieczenie może być wnoszone w jednej lub w kilku z niżej wymienionych 
form: 

 pieniądzu, 
 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że 

zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 
 gwarancjach bankowych, 
 gwarancjach ubezpieczeniowych, 
 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 
11.2. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku 
bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy 
rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku 
oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy. Zabezpieczenie w formie innej niż 
pieniężna należy wnieść w formie oryginału.  
11.3. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku 
bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji 
bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy. 
11.4. Wykonawcy występujący ze wspólną ofertą ponoszą solidarną odpowiedzialność za wniesienie 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy i wykonanie umowy. 
11.5. Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy winny zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego wzywające do zapłaty 
kwoty z tytułu nienależytego wykonania umowy, zgodnie z warunkami umowy, następuje jego bezwarunkowa 
wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta/poręczyciela. 
11.6. W przypadku przekroczenia terminu wykonania umowy Wykonawca zobowiązany jest do zaktualizowania 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy wnoszonego w innej formie niż w pieniężna. 
11.7. Jeżeli okres na jakim ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu 
wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z 
jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego 
zabezpieczenia na kolejne okresy. 
11.8. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem 
terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, zamawiający 
zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 
Wypłata następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia. 

12. Istotne zmiany w umowie. 

12.1Zamawiający przewiduje możliwość zmian w zawartej umowie, jeżeli konieczność ich 
wprowadzenia wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy. 
12.2 Wszelkie uzupełnienia i zmiany postanowień umowy wymagają dla swej ważności, pod rygorem nieważności, 
formy pisemnej w postaci aneksu. 
12.3 Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić m.in. w przypadku: 
 

- ustawowej zmiany stawki podatku VAT - zmiana może nastąpić od miesiąca, w którym weszły w życie 
znowelizowane przepisy ustawy zmieniającej wysokość stawki podatku VAT. 

 
13. Środki ochrony prawnej 
13.1 Wykonawcy przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego 
podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest 
zobowiązany na podstawie ustawy. 
13.2 Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym 
podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 
13.3 Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w 
taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 
 13.4 Odwołanie wnosi się: 
- w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego 
wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust.5 zdanie drugie Ustawy,  
- w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób 



Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia wnosi się:  
      - w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia 
Specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 
Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się: 
 -   w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć 
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 
13.5  Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 
Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. 
Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając 
jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. 
 
Załączniki: 
1. Formularz Ofertowy (wzór wraz z załącznikami), 
2. Wzór umowy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 1 do SIWZ 
 
 
 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

 
Wykonawca / Pełnomocnik Wykonawców* 

 

Nazwa i adres firmy: .............................................................................................................................. 

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

(tel./faks) .................................................... 

NIP: ............................................................ Regon: ………………............................... 

Nr tel. .........................................................  fax. ................................................... 

Nr KRS*: ………………………………    Wysokość kapitału zakładowego:* ……..…………. 

W nawiązaniu do opublikowanego ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy oleju napędowego (numer sprawy DGT/196/2017) 
dla PUK „STARKOM” Sp. z o. o., z siedzibą w Starogardzie Gdańskim ul. Tczewska 22 

My niżej podpisani: 

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

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

 (wpisać imię/a, nazwisko/a osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy/Pełnomocnika) 

Działając w imieniu i na rzecz 

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

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

 (nazwa (firma), dokładny adres Wykonawcy / Wykonawców) 

(w przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich wykonawców) 

1. Całkowita wartość oferty wynosi: 

 

netto……. zł. 

słownie: ...  ............................................................................................................................................  zł. 

VAT (wartość oferty netto x stawka VAT 23% ) ......................................................................................... zł. 

słownie: ...  ............................................................................................................................................  zł. 

brutto (wartość oferty netto + wartość VAT) ................................................................................... zł. 

słownie: ...  ............................................................................................................................................  zł. 
 

2. Oświadczamy, że oferowane przez nas ceny jednostkowe podlegać będą waloryzacji, a szczegółowy, 
zaakceptowany przez nas opis mechanizmu ustalania zmian cen w czasie trwania umowy zawarty został w 
wzorze umowy. 

3. Termin realizacji pojedynczej dostawy wynosi 24 godziny od momentu otrzymania zamówienia na wskazany 
przez Wykonawcę adres e-mailowy …………………………………………. Każdorazowe zamówienie natychmiast po 
otrzymaniu musi być potwierdzone zwrotnym emailem na adresy: sekretariat@starkom.pl 
lub w.bobrowski@starkom.pl. W szczególnych sytuacjach Zamawiający dopuszcza składanie zamówień za 
pośrednictwem fax-u na wskazany przez Wykonawcę numer oraz potwierdzanie zamówień za pośrednictwem 
fax-u na numer 58 56 230 69. 

4. Na dostawy paliw udzielamy 21 dniowego terminu płatności licząc od daty dostarczenia faktury 
Zamawiającemu. 

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami przystąpienia do przetargu określonymi w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do 



przygotowania oferty. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą zgodnie z art. 85 ustawy 
Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 907 z 
późniejszymi zmianami) tzn. przez 60 dni od upływu terminu składania ofert. 

6. Oświadczamy, że załączony do specyfikacji wzór umowy wraz z załącznikiem został przez nas zaakceptowany 
i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego. 

7. Wadium w kwocie 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) zostało wniesione w formie 
……………………………. Jesteśmy świadomi, że w przypadku nie zawarcia umowy z naszej winy wniesione przez 
nas wadium ulega przepadkowi na rzecz Zamawiającego.  

8. Oświadczamy, że przed podpisaniem umowy zobowiązujemy się do przedstawienia zaświadczenia o wpisie do 
rejestru działalności gospodarczej (jeżeli Wykonawcą będzie osoba fizyczna). 

9. Deklarujemy, iż wszystkie oświadczenia, informacje, dokumenty złożone w ofercie są kompletne, prawdziwe i 
dokładne w każdym szczególe. 

10. Oświadczamy, iż znana jest nam treść art. 297 §1 kodeksu karnego: „Kto, w celu uzyskania dla siebie lub 
kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na 
podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi – kredytu, pożyczki 
pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania 
wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel 
gospodarczy, elektronicznego instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przekłada podrobiony, 
przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie 
dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu 
płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”. 

11. Po zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wadium proszę zwrócić na konto/* adres: 
................................................................................................................... 

12. Czy przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia? tak/nie* (niepotrzebne skreślić)  

Niżej podaną część/zakres zamówienia, wykonywać będą w moim imieniu podwykonawcy 
(podać zakres prac, bez wskazywania konkretnego podwykonawcy):  ……………………………………. 

Uwaga: 
Transport paliwa, który Wykonawca zleca innej firmie w rozumieniu Zamawiającego zalicza się do 
podwykonawstwa. 

13. Na czas prowadzonego postępowania wyznaczam(y):  

osobę do bezpośrednich kontaktów z Zamawiającym w sprawie niniejszego zamówienia publicznego (podać: 
imię, nazwisko, stanowisko służbowe, nr telefonu) 
……….……………….......................................................................................... 

i podajemy:  

adres do korespondencji: .……………………………………………………………  

nr faksu do korespondencji: ……………………………………………………….... 



14. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków 
Zamówienia za cenę podaną w tabeli: 

 

Rodzaj paliwa Cena Producenta: 
Cena netto za 1m3 
oferowanego oleju 
napędowego aktualna 
na dzień 1.03.2017r.  
Ustalona zgodnie z 
serwisem 
internetowym PKN 
ORLEN w odniesieniu 
do oleju napędowego 
Ekodiesel  

Stały upust (rabat) 
Wykonawcy 

 

Cena Wykonawcy: 

Cena netto za 1 m3 
oferowanego oleju 
napędowego 

Zamawiana 
liczba 

szacunkowa 
oleju 

napędowego 

Wartość netto 
zamówienia 

1 2 3 4=2-3 5 6=4*5 

Olej 
napędowy 

„standardowy
” 

 

……………………zł/m3 ……………………zł/m3 ……………………zł/m3 400,00 m3  ……………………zł 

 Kwota podatku VAT 23% ……………………zł 

Cena oferty brutto ……………………zł 

Ceny w tabeli należy wpisać z dokładnością do grosza. 

 

15. Oświadczamy, że oferowane przez nas ceny paliwa obowiązują na dzień 25.02.2017r. i są odniesione do 
temperatury referencyjnej +15oC. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

……………………………….., dnia   ...................                                     …................................................... 
                           Podpis/y/ pieczątka/i/ osób upoważnionych do     

reprezentowania Wykonawcy/Pełnomocnika 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

*niepotrzebne skreślić 

 
 



 
 

Załącznik nr  2 do SIWZ 
 

Wzór 
 

UMOWA nr ……………………. 
 

zawarta dnia ……………………………2017 roku w Starogardzie Gdański pomiędzy: 

Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych „STARKOM” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 
Starogardzie Gdańskim przy ulicy Tczewskiej 22, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego  Gdańsk-
Północ Vii Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000036960, numerze NIP: 
592-020-31-58, Regon: 190046500, zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym przez:  
Prezesa Zarządu                               - Rafała Głodka 
 
oraz 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………... zwanym dalej WYKONAWCĄ, reprezentowanym przez: 

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

…………………………………….. 

§1  

1.  Umowa niniejsza zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty złożonej zgodnie 
z SIWZ, stanowiącą integralną część niniejszej umowy na dostawy oleju napędowego w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego – w trybie przetargu nieograniczonego.   

2.  Przedmiotem umowy są sukcesywne dostawy oleju napędowego o parametrach technicznych zgodnych z 
wymaganiami SIWZ, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy i oferty złożonej w postępowaniu nr 
DGT/196/2017 stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej umowy 

§2  

1.  Zamawiający zamawia a Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania oleju napędowego w szacunkowej ilości 
400 000 litrów (400 m3) na warunkach zawartych w ofercie przetargowej Wykonawcy do miejsc wskazanych 
przez Zamawiającego tj. do Bazy MZK Starogard Gdański ul. Tczewska 20, 100% wszystkich dostaw. 

§3  

1.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany wielkości zamówienia poprzez zwiększenie bądź zmniejszenie 
maksymalnie o 30% w czasie trwania umowy, a taka zmiana nie będzie wymagała formy pisemnej. 

§4  

1. Paliwo wymienione w §1 dostarczane będzie do bazy  Zamawiającego wskazywanego  w zamówieniu przez 
Zamawiającego. 

2. Dostawy następować będą w dni robocze, w godzinach od 700 do 1300. Zamawiający wymaga, by do godziny 
1300 paliwo zostało zlane z cysterny do zbiorników Zamawiającego.  

3. Dostawy następować będą w terminie do 24 godzin od  momentu otrzymania zamówienia precyzującego 
ilość i rodzaj paliwa oraz miejsce jego odbioru – na wskazany przez Wykonawcę adres e-mailowy 
…………………………………….  lub nr fax-u …………………………………………….. 

4. Każdorazowe zamówienie natychmiast po otrzymaniu musi być potwierdzone zwrotnym emailem na adresy: 
sekretariat@starkom.pl lub w.bobrowski@starkom.pl. W szczególnych sytuacjach Zamawiający dopuszcza 
składanie zamówień za pośrednictwem fax-u na wskazany przez Wykonawcę numer oraz potwierdzanie 
zamówień za pośrednictwem fax-u na numer 58 56 230 69. 

5. Określenie ilości faktycznie dostarczonego paliwa przez Zamawiającego będzie się odbywało w sposób 
określony w SIWZ. 

§5  

1. Dostarczanie paliwa następować będzie transportem Wykonawcy na jego koszt 
i ryzyko. Do każdej dostawy musi być dołączony atest jakościowy. Przy pierwszej dostawie oleju 



napędowego: letniego, przejściowego, zimowego – jednorazowo dołączona zostanie Karta Charakterystyki 
Substancji Niebezpiecznej. 

2. Strony zgodnie stwierdzają, że zamówienie zostaje uznane za zrealizowane dopiero z chwilą przepompowania 
całości paliwa objętego daną dostawą do zbiorników. Z tą chwilą przechodzi na Zamawiającego ryzyko 
związane z ewentualnymi szkodami dotyczącymi dostarczonego paliwa. 

3. Zamawiający ma prawo kontroli ilości dostarczonego paliwa oraz jego jakości, przy czym kontrola ilościowa 
winna odbywać się w obecności osoby, która paliwo przywiozła do Zamawiającego, a  pobrania próbek paliwa 
powinna dokonać osoba odpowiednio przeszkolona przez Wykonawcę. 
Osoba ta zobowiązana jest potwierdzić swym podpisem lub odciskiem pieczęci na banderoli nałożonej na 
pojemnik z próbką paliwa, że pobrana ona została z dostawy podlegającej badaniu. Dalsze czynności mające 
potwierdzić jakość paliwa wykonuje samodzielnie Zamawiający. 

4. Pojemniki przeznaczone na próbki mają spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 1 
września 2009r. (Dz. U. z 2013r., poz. 346 z późniejszymi zmianami) w sprawie sposobu pobierania próbek 
paliw ciekłych i biopaliw ciekłych oraz normy PN-EN ISO. 

5. Stwierdzenie przez Zamawiającego, że jakość dostarczonego paliwa jest niższa niż wynika to z umowy i 
dołączonego do badanej dostawy atestu powoduje, że Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia 
Zamawiającemu wszelkich poniesionych z tego tytułu szkód. 

6. W sytuacji opisanej w ust. 6 Wykonawca zobowiązany jest w szczególności m.in. do: 
7.1. dostarczenia nieodpłatnie identycznego, co do ilości i rodzaju jak kwestionowane paliwa o 

prawidłowych parametrach, nie później niż w przeciągu 12 godzin od momentu zgłoszenia Wykonawcy 
przez Zamawiającego, okoliczności, o której mowa w ust. 6. 

7.2. odebrania na swój koszt całego zakwestionowanego paliwa, 
7.3.   oczyszczenia zbiornika (lub zbiorników), do którego zlane było zakwestionowane paliwo,. 
7.4.  pokrycia wartości opłat wynikających z tytułu przekroczeń dopuszczalnych norm emisji zanieczyszczeń 

środowiska, 
7.5.   pokrycia kosztów napraw pojazdów Zamawiającego w przypadku gdy konieczność napraw będzie 

spowodowana nienależytą jakością paliwa.   
7. W przypadku określonym w ust. 6 Wykonawca jest zobowiązany niezależnie od obowiązków określonych w 

ust. 7 do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 20% wartości brutto zakwestionowanego 
paliwa. Wartością brutto jest wartość z dnia dostawy zakwestionowanego paliwa. 

8. Wybór szczegółowego trybu postępowania w sytuacji opisanej w ust. 6 należy do Zamawiającego. Jeżeli 
odstępstwa od jakości paliwa wynikającej z atestu są – według Zamawiającego – niewielkie, może on żądać 
obniżenia ceny zakwestionowanej dostawy paliwa. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania na terenie Zamawiającego Kryteriów BHP dla 
podwykonawców świadczących usługi na terenie MZK oraz do przeszkolenia swoich pracowników a także 
pracowników podwykonawców świadczących usługi na terenie MZK 

§6  

 Wykonawca będzie naliczał cenę w oparciu o ilość dostarczonego oleju określoną dla temperatury 
referencyjnej (+15ºC) wraz z dostawą na koszt Wykonawcy powiększoną o należy podatek VAT. Cena zawiera 
wszelkie koszty pośrednie i bezpośrednie związane z realizacją niniejszej umowy. 

 Cena jednostkowa netto (bez podatku VAT), o której mowa powyżej, będzie ustalana z uwzględnieniem kwot 
następujących składników: 
a) Cena 1 m3 oleju napędowego będzie ustalana na podstawie formuły: cena netto w dniu dostawy 
autonalewka (producenta), 
b) Stały upust (rabat) Wykonawcy (upust (rabat) pomniejsza cenę określoną powyżej) wynoszący 
……………………… zł/m3 (słownie: ………………………… zł/m3), który nie może ulec zmniejszeniu w okresie 
realizacji umowy.  

 Termin zapłaty za zrealizowaną dostawę wynosi 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.  
 Zamawiający zapłaci wyłącznie za faktycznie dostarczoną ilość paliwa, co nie oznacza, że Wykonawca ma 

prawo samodzielnie, bez zgody Zamawiającego obniżać (w stosunku do ilości określonej w zamówieniu) 
wielkość dostawy. 

 Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem VAT czynnym, upoważnionym do otrzymania faktur VAT i 
posiada nr identyfikacyjny NIP 592-020-31-58. 

 Podstawę wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT będzie podpisany protokół odbioru, o którym mowa w § 
4 pkt 6.5. niniejszej umowy. 

 Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem VAT czynnym i posiada nr identyfikacyjny ………………………  
 Zapłata należności następować będzie na podstawie faktur VAT wystawionych nie wcześniej niż w dacie 

dokonania przez Zamawiającego odbioru dostawy. 
1. Faktury za zrealizowane dostawy Zamawiający realizować będzie przelewem na konto Wykonawcy nr: 

……………………………………………………………… w ……………………………………………… . 
2. Za datę zapłaty strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 



§7  

 
1. W przypadku opóźnienia w dostarczeniu i zlaniu zamówionego paliwa do zbiorników Zamawiającego do 

godziny 1300 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu za każdą godzinę opóźnienia  karę umowną w wysokości 
100,00 zł netto. 

2. W przypadku opóźnienia w dostarczeniu zamówionego paliwa poza termin określony w § 4 ust. 4 Wykonawca 
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wartości brutto niedostarczonego paliwa, za każdy 
dzień opóźnienia. 

3. Wykonawca ponosi koszty paliwa kupionego przez Zamawiającego u innego Dostawcy, jeżeli opóźnienie 
dostawy paliwa będącego przedmiotem niniejszej umowy przekroczy 48 godzin. 

4. W przypadku, gdy opóźnienie w dostawie paliwa przekroczy 48 godzin, Zamawiający, niezależnie od 
uprawnienia określonego w ust. 3, może obciążyć Wykonawcę karą umowną o której mowa w ust. 2, bądź 
też rozwiązać umowę z winy Wykonawcy ze skutkiem natychmiastowym. W przypadku rozwiązania umowy ze 
skutkiem natychmiastowym, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 20% 
wartości netto niezrealizowanej części umowy. 

5. Niezależnie od obowiązku o którym mowa w ust. 3 Zamawiający może żądać odszkodowania 
przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych. 

6. Zamawiający może dokonywać potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.  

§8 j 

1. Umowę zawarto na czas określony: od………………….. do ………………………….. 
2. Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w wypadkach opisanych w § 5 ust. 6 

oraz w § 7 ust. 4, gdy opóźnienie dostawy przekracza 48 godzin. 
1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany umowy w stosunku do treści oferty w przypadku 

zmiany obowiązującej stawki podatku VAT. 
2. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) przez cały 
okres obowiązywania umowy. 

3. W przypadku posiadania okresowej polisy lub innego dokumentu potwierdzającego spełnianie warunku 
określonego w pkt 1, Wykonawca zobowiązany jest – w terminie 3 (słownie: trzech) dni przed upływem 
ważności w/w dokumentów – do złożenia w siedzibie Zamawiającego dokumentów potwierdzających 
przedłużenie terminu ich ważności lub złożenia nowych dokumentów. Brak spełnienia tego warunku może 
skutkować natychmiastowym odstąpieniem przez Zamawiającego od niniejszej umowy. 

4. Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności na kwotę ……………………. zł w okresie od dnia …………………… do dnia ………………………………… 

 

§9  

W sprawach nie uregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego. 

§10  

Wszelkie zmiany w umowie wymagają zgody Stron oraz formy pisemnej. 
 

§11  

Wykonawca nie może dokonać przeniesienia praw i obowiązków wynikających z umowy, ani dokonać przelewu 
wierzytelności z tytułu niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego 
 

§12  

Wszelkie ewentualne spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 
 

§13  

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Wykonawcy i dwóch dla 
Zamawiającego. 
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