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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
I. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „STARKOM” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
ul. Tczewska 22, 83-200 Starogard Gdański 
numer telefonu: 58 56 230 67 
numer faksu: 58 56 230 69 
NIP: 592-020-31-58 
REGON: 0000036960 

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych - 
(tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późniejszymi zmianami.) zwana również ustawą oraz o 
właściwe przepisy wykonawcze. 

2. Wartość zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 
ust. 8 ustawy PZP. 

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

4. Wszystkie załączniki do niniejszej SIWZ stanowią jej integralną cześć. 
5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, za wyjątkiem okoliczności, 

o których mowa w art. 93 ust. 4 ustawy PZP. 
6. Wszystkie informacje przedstawione w niniejszej SIWZ, przeznaczone są wyłącznie do 

przygotowania oferty i w żadnym wypadku nie powinny być wykorzystane w inny sposób. 
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia są: ”Dostawy oleju napędowego” 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 
2013r. poz. 1058 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 
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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 

2. Całkowita wielkość zamówienia: 250 000 litrów oleju napędowego (250 m3). Podana wielkość 
rocznego zapotrzebowania Zamawiającego na paliwo w czasie trwania umowy może ulec 
zwiększeniu bądź zmniejszeniu maksymalnie o 20%. 

3. Minimalna wielkość pojedynczej dostawy wynosi około 13 000 litrów (13 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. 

4. 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. 

5. Warunki płatności 
Płatność za zrealizowaną dostawę odbywać się będzie w formie przelewu na rachunek 
Wykonawcy w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego. 
 

IV. 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 12 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 
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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 m.chodyna@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. 
 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

1. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie nie mogą podlegać wykluczeniu z postępowania na 
podstawie art. 24 ust. 1 i art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy PZP. 

2. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki z art. 22 ust. 1 
ustawy PZP dotyczące: 
2.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania, tj. posiadania koncesji na obrót paliwami 
ciekłymi, 

2.2. 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 każda dostawa, 

2.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia, 

2.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj. posiadania 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. 

3. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu wg formuły ‘spełnia” „nie 
spełnia” na podstawie złożonych dokumentów. Wykonawca musi wykazać spełnienie każdego z 
warunków. Niespełnienie któregokolwiek warunku spowoduje wykluczenie wykonawcy.  

4. Opis sposobu dokonania spełniania warunków: 
4.1. Ocena spełnienia warunku określonego w punkcie V.1 zostanie dokonana na podstawie 

oświadczenia wymienionego w punkcie VI.2 oraz dokumentów wymienionych w punktach 
VI.3-VI.8. SIWZ. 

4.2. Ocena spełnienia warunku określonego w punkcie V.2.1. zostanie dokonana na podstawie 
oświadczenia wymienionego w punkcie VI.9 oraz dokumentu wymienionego w punkcie 
VI.10. SIWZ.  

4.3. Ocena spełnienia warunku określonego w punkcie V.2.2. zostanie dokonana na podstawie  
oświadczenia wymienionego w punkcie VI.9  oraz dokumentu wymienionego w punkcie 
VI.11. SIWZ. 

4.4. Ocena spełnienia warunku określonego w punkcie V.2.3. zostanie dokonana na podstawie 
oświadczenia wymienionego w punkcie VI. 9. SIWZ. 

4.5. Ocena spełnienia warunku określonego w punkcie oświadczenia wymienionego w punkcie 
V.2.4. zostanie dokonana na podstawie oświadczenia wymienionego w punkcie VI.9 oraz 
dokumentu wymienionego w punkcie VI.12. SIWZ. 

5. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa powyżej polega na zasobach 
innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały 
udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w 
odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w punkcie VI.2., VI.3, VI.4., VI.5., 
VI.6., VI.7., VI.8. SIWZ. 

6. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu metodą „spełnia/nie 
spełnia” w oparciu o dokumenty i oświadczenia załączone do oferty. W przypadku niespełnienia 
chociażby jednego warunku udziału w postępowaniu, Wykonawca zostanie wykluczony z 
postępowania. 
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VI. WYKAZ OŚWIACZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W 
CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
1. Formularz ofertowy. 

 
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 
wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy Zamawiający żąda złożenia: 
 
2. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na 

podstawie art. 24 ust. 1 ustawy. 
3. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru wystawiony nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;  

4. Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że 
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego urzędu skarbowego - wystawione nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert.  

5. Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z 
opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że 
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

6. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 
4-8 i 10 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  

7. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 
i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

8. Informacji o przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wykonawca, wraz z ofertą, składa 
listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, 
albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.  

 
W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w pkt V.2. niniejszej 
SIWZ, zamawiający żąda złożenia: 
 
9. Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego,  o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy. 
10. Kopii aktualnych dokumentów koncesji na obrót paliwami ciekłymi. 
11. 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 (wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ). 
W przypadku, gdy Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów 
zobowiązany jest przedstawić pisemne zobowiązanie (załącznik nr 4a do SIWZ) tych podmiotów 
do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów korzystania z nich na okres wykonywania zamówienia (art. 26 ust. 2 b ustawy Pzp). 

      Dowodami, o których mowa w pkt VI. 11. SIWZ są:  
11.1. poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw poświadczenie 

powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania 
ofert;  

11.2. oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym 
charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w 
pkt. VI.11.1. SIWZ.  

11.3. w przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w 
wykazie, o którym mowa wyżej, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma 
obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w pkt. VI. 11. SIWZ.  

11.4. Wykonawca, w miejsce poświadczeń, o których mowa w pkt. VI.11.1. SIWZ, może 
przedkładać dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług, określone w § 1 ust. 
1 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie 
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w 
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jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817). 
12. 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. 
 
UWAGI: 

1. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, 
osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy PZP mają miejsce zamieszkania poza 
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie 
właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące 
niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy PZP, wystawione 
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku, gdy w 
miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je 
dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem 
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca 
zamieszkania tych osób. 

2. Dokumenty są składane w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z 
oryginałem przez Wykonawcę.  

3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, 
poświadczonym przez Wykonawcę. 

4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku 
podmiotów, o których mowa w § 1 ust. 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. 
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w 
jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013r., poz. 231) kopie dokumentów  
dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z 
oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. 

5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w: 
pkt VI.3 - VI.5 i VI.6-VI.7. SIWZ – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym 
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 
5.1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 
5.2. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i 

zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na 
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 

5.3. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; 
5.4. składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca 

zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym 
w art. 24 ust. 1 pkt 4-9 ustawy PZP. 

Dokumenty, o których mowa w pkt 5.1, 5.3., 5.4. powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 5.2. 
powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

6. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 5, zastępuje się je 
dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem 
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 
odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania. 

7. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, postanowienia 
pkt. 1 stosuje się odpowiednio. 
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VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE 
WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w języku polskim. 
2. Zamawiający wprowadza jako obowiązującą w toku niniejszego postępowania formę pisemną 

przekazywania informacji, dokumentów, oświadczeń, wniosków, zawiadomień itp. (art. 9 ust. 1 i 2 
oraz art. 27 ust. 1 i 2 ustawy PZP). 

3. Zamawiający dopuszcza  przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji 
faksem pod warunkiem, że została niezwłocznie potwierdzona pisemnie i niezwłocznie 
przekazana w formie pisemnej. 

4. Wykonawca może pisemnie zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia. Zamawiający obowiązany jest niezwłocznie udzielić wyjaśnień zgodnie z 
art. 38 ust. 1, 1a, 1b ustawy PZP. 

5. Zamawiający jednocześnie przesyła treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym 
doręczono Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania. 

6. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami w godzinach 8:00 – 14:00 są: Maciej 
Chodyna 781 805 020. 

VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 
1. Wadium musi obejmować okres związania ofertą. 
2. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w terminie do dnia 21.03.2016r.                   

do godz. 900 w wysokości: 30.000,00 zł, słownie: trzydzieści tysięcy złotych. 
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach zgodnie z art. 45 ust 6 ustawy Prawo 

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

Banku Millennium  S.A. Oddział Starogard Gdański, nr konta 38116022020000000061952080. 
Oznacza to, że przed upływem terminu składania ofert, na koncie Zamawiającego muszą znaleźć 
się pieniądze (tzn. powinien być uznany rachunek Zamawiającego na kwotę wadium).  

5. Kopia dokumentu wniesienia wadium powinna być dołączona do oferty.  
6. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawców, którym zwrócono wadium 

na podstawie art. 46 ust. 3, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta 
została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez 
zamawiającego 

7. Zamawiający zwraca wadium zgodnie z art. 46 ust. 1, 1a i 2 ustawy – Prawo zamówień 
publicznych. 

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

9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, w przypadkach określonych art. 46 ust. 4a i 5 
ustawy Pzp. 

10. Wykonawca, który nie wniesie wadium w formie, wysokości i w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, zostanie wykluczony z postępowania.  

IX. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ 
1. Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez 60 dni. 
2. Bieg terminu związania oferta rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, przy czym 

dzień składania ofert jest pierwszym dniem związania ofertą. 
X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ i 
przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi z tym dokumencie. 

2. Oferta winna być przygotowana wg formularza ofertowego, którego wzór stanowi załącznik do 
niniejszej specyfikacji. 

3. Zaleca się by wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane trwale spięte tak, aby 
tworzyły jedną całość. Wszystkie strony muszą być podpisane przez osoby uprawnione.  

4. Wszelkie pisma, sporządzone w językach obcych muszą być przetłumaczone na język polski i 
podczas badania i oceny ofert Zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym. 

5. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być potwierdzone „za zgodność z oryginałem” 
przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy zgodnie z przepisami prawa. 
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6. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na dane zadanie pod rygorem wykluczenia z 
postępowania, a jej treść musi odpowiadać treści SIWZ. 

7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych. 
8. Oferta powinna być sporządzona, pod rygorem nieważności w języku polskim z zachowaniem 

formy pisemnej, tzn. powinna być własnoręcznie podpisana (czytelny podpis albo pieczątka 
imienna i podpis) przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, 
wymienione w dokumencie, o którym mowa w punkcie VI. 3. Jeżeli oferta będzie podpisana przez 
osoby inne, niż wymienione w tym dokumencie, Wykonawca powinien dołączyć pełnomocnictwo 
do składania oświadczeń woli w jego imieniu dla osób podpisujących ofertę.  

9. Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z 
oryginałem przez notariusza. 

10. Wykonawca zamieści ofertę w zamkniętej, nieprzeźroczystej kopercie. Oferta powinna być 
umieszczona w trwale zaklejonej kopercie, uniemożliwiającej jej bezśladowe otworzenie (np. 
opieczętowana na wszystkich połączeniach), 

11. Na kopercie muszą znajdować się następujące oznaczenia: 
       11.1. nazwa i adres Zamawiającego, 
       11.2. nazwa i adres Wykonawcy,  napis: „Przetarg nieograniczony na: Sukcesywną dostawy oleju napędowego wraz z 

transportem” oraz   zastrzeżenie „Nie otwierać przed dniem 21.03.2016r. godz. 09:30” 
12. Informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których wykonawca 
zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, musza być 
umieszczone w odrębnej kopercie oznaczonej klauzulą o treści: „Dokument stanowi tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu art.11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503 ze zm.).” 

13. Jeżeli koperta nie będzie opisana i oznakowana jak wyżej, Zamawiający nie bierze 
odpowiedzialności za nieprawidłowe lub przedwczesne otwarcie oferty.  

14. Wszystkie oświadczenia i wykazy powinny być podpisane w sposób i przez osoby, o których 
mowa w punkcie X. 5. 

15. Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, powinny być parafowane przez 
Wykonawcę. Zaleca się, aby zmiany były dokonane jedynie przez czytelne przekreślenie 
istniejącego zapisu i wstawienie obok zapisu innego. 

16. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że 
Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed 
terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu zostanie 
przygotowane, opieczętowane i oznaczone zgodnie z postanowieniami pkt. X.8., a koperta 
będzie dodatkowo oznaczona "ZMIANA" lub "WYCOFANIE". 

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

18. Oferta winna zawierać:   wypełniony Formularz Ofertowy (Załącznik nr 1 do SIWZ). 
Do oferty należy dołączyć:  dokumenty wymienione w punkcie VI SIWZ, 

19. Zaleca się, aby do oferty dołączony był spis treści. 
20. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert.  
21. Zamawiający zastrzega sobie prawo zatrzymania wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w 

odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3 nie złożył dokumentów lub oświadczeń, 
o których mowa w art. 25 ust.1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn 
nieleżących po jego stronie. 

22. Zamawiający poprawia w ofercie: 
22.1. oczywiste omyłki pisarskie, 
22.2. oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych    

poprawek, 
22.3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w 

treści oferty. 
23. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 

Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
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została wybrana, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 
publicznego, umowy regulującej współprace tych Wykonawców. 

XI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych „STARKOM” sp. z o. o., 

83-200 Starogard Gdański, ul. Tczewska 22, (sekretariat) w godzinach pracy PUK „STARKOM” w 
Starogardzie Gd, tj. w godzinach od 700 do 1500. Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, 
godzina) a ofercie zostanie nadany kolejny numer. 

2. Termin składania ofert upływa w dniu 21.03.2016r. o godz. 900. Za moment złożenia oferty 
przyjmuje się termin otrzymania oferty przez Zamawiającego. 

3. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie, zostaną zwrócone Wykonawcom 
bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na złożenie odwołania. 

4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.03.2016r. o godz. 0930 w siedzibie Przedsiębiorstwa Usług 
Komunalnych „STARKOM” sp. z o. o., (sala konferencyjna). 

5. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert. 
6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaka zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 
7. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy oraz adresy Wykonawców, a także informacje 

dotyczące ceny. Informacje te odnotowane zostaną w protokole postępowania. 
8. Na wniosek Wykonawców, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert Zamawiający przekaże 

niezwłocznie informacje, o których mowa w punktach XI.6. i XI.7. 
XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

1. Zamawiający szacuje roczne zapotrzebowanie na poziomie 250 m3 litrów 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 

14.03.2016r. 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. 

XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE 
OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

1. 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. 

2. 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 
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3. Oferowane ceny paliwa muszą być odniesione do temperatury referencyjnej 150C i obowiązywać 

w dniu 14.03.2016r. Dzięki temu Zamawiający doprowadzi do porównywalności złożonych ofert. 
Natomiast w trakcie realizacji zamówienia cena oleju napędowego ustalana będzie według 
mechanizmu zawartego w § 6 w projekcie umowy (załącznik nr 5 do SIWZ).  

4. Forma i okres płatności za dostarczony przedmiot zamówienia: przelew - 21 dni od daty 
otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury za zrealizowaną dostawę. 

5. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej tj. oferty z największą liczbą punktów 
spośród ofert nieodrzuconych oraz spośród ofert Wykonawców niewykluczonych z postępowania. 

6. Jeżeli w postępowaniu zostaną złożone oferty o takiej samej cenie Zamawiający wezwie 
Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego 
ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych 
niż zaoferowane w złożonych ofertach. 

XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAC DOPEŁNIONE PRZY 
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  

1. Umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania 
zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą, 
z zastrzeżeniem pkt XIV.2. 

2. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta przed upływem terminu, o 
którym mowa w pkt XIV.1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona jedna 
oferta. 

3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, 
Zamawiający wybiera ofertę spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej 
oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

XV. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANA WPROWADZONE DO 
TRESCI ZAWIERANEJ UMOWY 

1. Zamawiający wymaga zawarcia umowy zgodnej z wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do 
SIWZ. Warunki SIWZ oraz oferty stanowić będą integralną część zawartej umowy,  

2. Umowa z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie 
zawarta na okres 12 miesięcy. 

3. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na 
piśmie, pod rygorem nieważności, w formie aneksu do umowy. Zamawiający dopuszcza 
możliwość dokonania zmiany umowy w stosunku do treści oferty w przypadku zmiany 
obowiązującej stawki podatku VAT.    

XVI. ZALICZKI NA POCZET WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
1. W niniejszym postepowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający nie przewiduje udzielenia 

zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 
XVII.  ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJACE WYKONAWCY W TOKU 

POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. 
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej, o których 

mowa w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. 
XVIII. INFORMACJA O ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJACYCH. 

1. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 
ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

XIX. DOPUSZCZALNOŚĆ ZMIAN UMOWY ZGODNIE Z ART.144 UST.1 USTAWY 
1. Zgodnie z art.144 ust.1 Ustawy, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian 

postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 
Wykonawcy.  2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niepełnej realizacji umowy 
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3. W przypadku zmiany obowiązującej stawki VAT, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie  
w wysokości cen netto, powiększonych o kwotę VAT wyliczoną zgodnie ze stawką obowiązującą 
w dniu wystawienia faktury. 

 
Załączniki: 
1. Formularz Ofertowy (wzór wraz z załącznikami), 
2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy  
3. Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004r. – 

PZP (wzór). 
4. Wzór wykazu wykonywanych usług. 
5. Wzór umowy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik nr 1 do SIWZ 
 
 
 
 
 
 
 
 FORMULARZ OFERTOWY 

 
 
Wykonawca / Pełnomocnik Wykonawców*  
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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/01/2016) 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 m.chodyna@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. 
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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 30.000,00 zł (słownie: trzydziestu 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: ……………………………………………………….... 
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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 14.03.2016r.  
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 250,00 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 14.03.2016r. i są 

odniesione do temperatury referencyjnej +15oC. 
 
 

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

reprezentowania Wykonawcy/Pełnomocnika 
  
 
 

 
 
 
 
 
 

*niepotrzebne skreślić 
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Złącznik nr 2 do SIWZ 

 
 

 

(pieczęć firmy) 
OŚWIADCZENIE 

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O 
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 

USTAWY PZP 
 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: 
 

„Dostawy oleju napędowego” 
 

- mając na uwadze przesłanki wykluczenia zawarte w art. 24 ust. 1 ustawy PZP 
 
 
oświadczam/y, że: 
 
 niepodlegam/y wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia (brak 
podstaw do wykluczenia z postępowania w myśl art. 24 ust. 1 ustawy). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………….., dnia   ...................                                         ……................................................... 

Podpis/y/ osób upoważnionych do          
reprezentowania Wykonawcy/Pełnomocnika   

 
 

 
 

 
 
 



PUK STARKOM Sp. z o. o.  DGT/01/2016 
 

Strona 16 z 22 

 
 

Złącznik nr 3 do SIWZ 
 
 
 

(pieczęć firmy) 

 OŚWIADCZENIE 
O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O 

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O KTÓRYCH MOWA W 
ART. 22 UST. 1 USTAWY PZP 

 
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: 

 
„Dostawy oleju napędowego” 

 
na podstawie art. 44 ustawy PZP  oświadczam/y, że spełniam/y warunki dotyczące: 
 
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności; 
2. posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia; 
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia; 
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej; 
 

 
 
 
 
 

…………….., dnia   ...................                                         ……................................................... 
Podpis/y/ osób upoważnionych do     
reprezentowania Wykonawcy/Pełnomocnika  
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 Załącznik nr 4 do SIWZ 

 
 
 

 (pieczęć firmy) 

WYKAZ 
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 dokumenty potwierdzające, że wymienione dostawy zostały wykonane 
należycie, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż trzy lata - w tym okresie. 

 
Nazwa: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Adres: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   
 

L.P. Zamawiający/Odbiorca, 
krótki opis Wartość brutto w zł Czas realizacji dostawy 

Początek Koniec 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
W przypadku, gdy Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów 
zobowiązany jest przedstawić pisemne zobowiązanie (załącznik nr 4a do SIWZ) tych podmiotów do 
oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów korzystania z nich na okres wykonywania 
zamówienia. 
 

 
…………….., dnia   ...................                                         ……................................................... 

Podpis/y/ osób upoważnionych do 
reprezentowania Wykonawcy/Pełnomocnika  
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Załącznik nr 4a do SIWZ 
 

Inny podmiot 
 
Nazwa podmiotu …………………………………………………………………… 
 
 
Adres ……………………………………………………………………………….. 
 

OŚWIADCZENIE INNEGO PODMIOTU 
na podstawie art. 26 ust 2b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2013 poz. 907 z późniejszymi zmianami)  
Niniejszym zobowiązuję się do oddania Wykonawcy:  ……………………………….. 
do dyspozycji niezbędnych zasobów do wykonania zamówienia tj. wiedzy i doświadczenia w zakresie dostaw wskazanych w załączniku nr 4 

 - pozycja nr  …………………….. - pozycja nr …………………….. 
  

na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia w postępowaniu prowadzonym w przetargu nieograniczonym na.: "Dostawy oleju napędowego”.  
Jednocześnie oświadczam, że będę brał udział w realizacji części zamówienia  
 
Podpis  

IMIĘ I NAZWISKO MIEJSCE, DATA I PODPIS 
  

 
 

 

 

………….., dnia   ...................                                         ……................................................... 
Podpis/y/ osób upoważnionych do     
reprezentowania Wykonawcy/Pełnomocnika 
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 Załącznik nr 5 do SIWZ 

 Wzór 
 UMOWA nr ……………………. 
 

zawarta dnia ……………………………2016 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                               mgr Rafała Etmańskiego 
 
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/01/2016 stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej umowy 

§2  
1.  Zamawiający zamawia a Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania oleju napędowego w 

szacunkowej ilości 250 000 litrów (250 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 20% 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 m.chodyna@starkom.pl. W szczególnych sytuacjach 
Zamawiający dopuszcza składanie zamówień za pośrednictwem fax-u na wskazany przez 
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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  
1. 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. 

2. Cena jednostkowa netto (bez podatku VAT), o której mowa powyżej, będzie ustalana z 
uwzględnieniem kwot następujących składników: 
2.1. Cena 1 m3 oleju napędowego będzie ustalana na podstawie formuły: cena netto w dniu 

dostawy autonalewka (producenta), 2.2. 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.  

3. Termin zapłaty za zrealizowaną dostawę wynosi 21 dni od daty otrzymania prawidłowo 
wystawionej faktury.  



PUK STARKOM Sp. z o. o.  DGT/01/2016 
 

Strona 21 z 22 

4. 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. 

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

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

7. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem VAT czynnym i posiada nr identyfikacyjny 
………………………  

8. 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  

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. 
3. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany umowy w stosunku do treści oferty w 

przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku VAT. 
4. 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. 

5. 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. 

6. 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. 
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§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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