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Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych. 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komunikacja Miejska Łomianki Sp. z o.o., 
Kiełpin ul Rolnicza 248, 05-092 Łomianki. Z administratorem można skontaktować się poprzez 
adres email: ado@kmlomianki.info lub pisemnie na adres siedziby administratora. 

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia na Dostawę  oleju napędowego dla 
Komunikacji Miejskiej Łomianki Sp. z o.o., nr ZP.1/2021 prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego; 

3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;   

4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez 
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania 
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

5) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 
danych wynikają z ustawy Pzp;   

6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

7) posiada Pani/Pan: 
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;   
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
RODO; 

8) nie przysługuje Pani/Panu: 
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c 
RODO. 

Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym 

wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną 

Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od 

Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, 

o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. 
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Rozdział I. Nazwa oraz adres Zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, adres strony 
internetowej prowadzonego postępowania. 
 
Komunikacja Miejska Łomianki Spółka z o.o. 
05-092 Łomianki, Kiełpin, ul. Rolnicza 248 
Tel. +48 227513379 i +48 227512175 fax. +48 227513379  w 25 
REGON 01227136200000 
NIP 118-07-46-143 
E-mail: zamowienia.publiczne@kmlomianki.info, ePuap: https://epuap.gov.pl/wps/portal posiadającą 
adres: /KM_Lomianki/SkrytkaESP 
Adres do korespondencji: Kiełpin ul. Rolnicza 248, 05-092 Łomianki 
Adres miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/WykonawcyGlowna.aspx 
 
Rozdział II. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz 
inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia. 
 
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: 
http://kmlomianki.info/smodbip/index.php?id=121&rp=1  
Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne 
dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: 
http://kmlomianki.info/smodbip/index.php?id=121&rp=1  
 
Rozdział III. Tryb udzielenia zamówienia. 
 

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 
132 ustawy 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. 
U z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej 
specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej „SWZ”. 

2. Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art. 139 ust. 
1 ustawy Pzp, tj. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona 
kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku 
podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

 
Rozdział IV. Postanowienia ogólne. 
 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą SWZ bądź w sytuacji rozbieżnych postanowień SWZ w 
stosunku do ustawy Pzp, odpowiednie zastosowanie i nadrzędne znaczenie mają przepisy ustawy 
Pzp oraz przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie. 

2. Ilekroć Zamawiający posługuje się określeniem ustawa Pzp, należy przez to rozumieć ustawę z dnia 
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2021 r., poz. 1129 ze zm.). 

 
Rozdział V. Opis przedmiotu zamówienia. 

 
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju napędowego obejmująca sukcesywną dostawę do 

siedziby Zamawiającego w szacunkowej ilości  730 m3. Zamawiany olej napędowy będzie 
wykorzystywany przez Zamawiającego wyłączcie do celów własnych. Kod CPV : 09134100. 

2. Zakupiony od Wykonawcy olej napędowy przeznaczony będzie wyłącznie na własny użytek 
Zamawiającego.  

3.  Wykonawca gwarantuje, że sprzedawane paliwo będzie spełniało wymogi jakościowe określone w 
Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych 
dla paliw ciekłych (Dz. U. 2015 poz. 1680 ze zm.). Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania 
paliwa ze wskaźnikiem CFPP (temperaturą zablokowania zimnego filtra) odpowiedniego do 
zmieniających się warunków atmosferycznych. Paliwo na okres przejściowy od 1 października do 15 
listopada i od 1 marca do 15 kwietnia musi mieć temperaturę zablokowania zimnego filtra nie 

mailto:zamowienia.publiczne@kmlomianki.info
https://epuap.gov.pl/wps/portal
https://miniportal.uzp.gov.pl/WykonawcyGlowna.aspx
http://kmlomianki.info/smodbip/index.php?id=121&rp=1
http://kmlomianki.info/smodbip/index.php?id=121&rp=1


5  

wyższą niż: -10 °C. Dla oleju napędowego, który ma być dostępny od 16 listopada do końca lutego, 
temperaturę zablokowania zimnego filtra  nie wyższą niż. -20 °C.  

4.  Olej napędowy będzie dostarczany autocysternami Wykonawcy na jego koszt i ryzyko do siedziby 
Zamawiającego. Dostawy realizowane będą w dni robocze (od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem 
dni ustawowo wolnych od pracy) w godz.: 6:30-12:30. W uzasadnionych przypadkach Wykonawca 
zobowiązany jest do realizacji dostaw również w innych dniach. Zamawiający będzie przekazywał 
zamówienie na dostawę kolejnej partii paliwa z wyprzedzeniem nie więcej jak niż dwa dni przed 
terminem realizacji dostawy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość z jednodniowym 
wyprzedzeniem wskazania innych godzin przyjęcia oleju napędowego lub zmiany ilości dostaw. 

5. Zamawiający posiada stację paliw w postaci 3 naziemnych zbiorników. Czynności związane z 
przeładunkiem będą ciążyć na Wykonawcy.  

6. Przewidywana jednorazowa dostawa nie będzie mniejsza niż 5000 litrów i nie większa niż 15000 
litrów.  

7. Prawo opcji: zgodnie z art. 441 ustawy Pzp Zamawiający przy realizacji przedmiotu umowy 
przewiduje wykorzystanie prawa opcji. W przypadku zwiększenia do wykonania planu wkm 
Zamawiający przewiduje dostawę dodatkowych 100 m3

 paliwa. W przypadku niewykorzystania przez 
Zamawiającego prawa opcji, Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tego tytułu. Zapłata 
zostanie dokonana za faktycznie wykonaną dostawę z rabatem zgodnie z ofertą podstawą. 

8. Autocysterny Wykonawcy muszą być:  
1) pojemności umożliwiającej jednorazowy załadunek do pełna zbiorników do  magazynowania 

oleju napędowego,  
2) wyposażone w atestowany i legalizowany przepływomierz do odmierzania ilości 

wydawanego paliwa, posiadający układ pomiaru w litrach przy temperaturze referencyjnej 
+15 0C, jak również rzeczywistą ilość paliwa, 

3) wyposażone w układ dystrybucyjny umożliwiającym przeładunek do zbiorników naziemnych, 
4) autocysternami posiadającymi ważne świadectwo dopuszczenia pojazdu do przewozu 

niektórych materiałów niebezpiecznych (ADR).  
9. Wykonawca przed pierwszą dostawą dostarczy Zamawiającemu dokumenty potwierdzające, że 

autocysterna, którą będzie dostarczane paliwo posiada legalizowany przepływomierz, dotyczy to 
również w przypadku zmiany autocysterny. 

10. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przed każdym rozładunkiem autocysterny komplet 
niezbędnych dokumentów dotyczących przywiezionego oleju napędowego, zawierający co najmniej 
aktualne świadectwo jakości (atest - orzeczenie laboratoryjne) zawierające co najmniej następujące 
dane: nazwę produktu, datę sporządzenia atestu, nazwę laboratorium, oznaczenia parametrów 
jakościowych produktu. Po rozładunku Wykonawca sporządza - dowód wydania oleju napędowego 
(np. dokument WZ) z zawartą w nim: 

1) gęstością przy temperaturze referencyjnej +15 0C, 
2) ilością paliwa w litrach przy temperaturze referencyjnej + 150C, 
3) ilością paliwa w litrach w temperaturze rzeczywistej. 

11. Ewentualne wystąpienie niezgodności w świadectwie jakości dostarczonej partii paliwa z 
parametrami jakościowymi podanymi w Specyfikacji warunków zamówienia będzie uznane za 
niezgodne z przedmiotem zamówienia i będzie podlegało reklamacji. 

12. Rozliczenie ilości dostarczonego paliwa będące podstawą do wystawienia faktury, nastąpi w m3 w 
temperaturze referencyjnej +15°C, wg wskazań atestowanego i legalizowanego licznika 
pomiarowego zainstalowanego na autocysternie, uwidocznionego w dowodzie wydania i 
potwierdzonego podpisem przez upoważnionych przedstawicieli obu stron. 

13.  Zgodnie  z Ustawą z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów 
(t. jedn. Dz. U. 2020  poz. 859 ze zm.), Wykonawca zobowiązany jest do zgłaszania, uzupełniania i 
aktualizacji zgłoszeń przewozu oleju napędowego, za pośrednictwem Platformy Usług 
Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC). Obsługa operacji przewozu towarów ma być 
prowadzona w rejestrze zgłoszeń SENT. 

14. Zamawiający ma prawo wyrywkowo pobierać próbki paliwa przy każdej dostawie w celu dokonania 
oceny jakościowej. Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia Zamawiającemu  pojemników w 
celu pobrania próbki paliwa. Pojemniki na próbki muszą spełniać warunki określone w 
Rozporządzeniu Ministra Gospodarki w sprawie sposobu pobierania próbek paliw ciekłych i biopaliw 
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ciekłych (Dz. U. 2014 poz. 1035). Pobranie próbki nastąpi w obecności osoby dostarczającej paliwo i 
przez nią będzie plombowane w obecności upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. W 
przypadku stwierdzenia zanieczyszczeń paliwo uznane zostanie za niezgodne z zamówieniem i 
zwrócone Wykonawcy na jego koszt z wymogiem natychmiastowego dostarczenia nowego, czystego 
paliwa. Zamawiający dopuszcza wcześniejsze dostarczenie 2 kpl. Pojemników na próbki a dalsze 
sukcesywne dostarczanie nowych następować będzie w miarę zużywania wcześniejszych. 

15. Pobór próbek i ich przechowywanie będzie zgodne z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dn. 1 
września 2009 r. w sprawie sposobu pobierania próbek paliw ciekłych i biopaliw ciekłych zgodnie z 
tekstem jednolitym tego dokumentu ogłoszonym w Dz.U. z 2014 poz. 1035. 

16. W dotychczas realizowanych dostawa autocysternami, żaden z Wykonawców nie zgłaszał utrudnień 
w dojeździe do miejsca rozładunku paliwa. Miejsce dostawy paliwa to baza KMŁ, teren jest 
utwardzony, brama szeroka, droga dojazdowa asfaltowa. Ważne jest, aby przestrzegać godzin 
dostawy z uwagi na ilość autobusów na terenie bazy. 

17. Zamawiający oświadcza, że zbiorniki, do których będzie dostarczane paliwo spełniają wymagania 
techniczne, budowalne, ochrony środowiska i p.poż pod rygorem regresu cywilnoprawnego za 
podanie nieprawdy w przypadku kary ze strony Prezesa URE za naruszenie koncesji po stronie 
Wykonawcy za dostarczenie paliw do niesprawnej technicznie infrastruktury. 
 

 
Rozdział VI. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o 
których mowa w art. 95 ustawy Pzp, jeżeli zamawiający przewiduje takie wymagania. 
 

Przedmiotem zamówienia są dostawy, w związku z tym Zamawiający nie przewiduje wymagań 
związanych z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na 
podstawie stosunku pracy. 

 
Rozdział VII. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 214  ust. 1 pkt 7 i 8 
ustawy Pzp, jeżeli Zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień. 
 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8     ustawy Pzp.  
 

Rozdział VIII. Podwykonawstwo. 
 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom). 
2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części 

zamówienia. 
3. Zamawiający wymaga aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, 

Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 
podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych 
podwykonawców. 

4. Powierzenie części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za 
należyte wykonanie zamówienia. 

 
Rozdział IX. Termin wykonania zamówienia. 
 
Termin realizacji zamówienia: w terminie od zawarcia umowy, jednak nie wcześniej niż od 01.01.2022 r. do 
dnia 31.12.2022 r.   
 
Rozdział X. Przedmiotowe środki dowodowe. 
Zamawiający nie żąda załączenia przez Wykonawcę do oferty przedmiotowych środków dowodowych. 
 
Rozdział XI. Podstawy wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 108 ustawy Pzp. 
 
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których 

zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp. 
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2. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy Pzp. 
3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 

ustawy Pzp, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki wskazane w art. 110 ust. 2 
ustawy Pzp. 

4. Zamawiający oceni, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w art. 110 ust. 2 
ustawy Pzp, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne 
okoliczności czynu Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności nie są wystarczające do 
wykazania jego rzetelności, Zamawiający wyklucza Wykonawcę. 

 
Rozdział XII. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust. 1 ustawy Pzp. 
Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wyklucza także wykonawcę: 
W stosunku, do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator 
lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się 
on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca 
wszczęcia tej procedury (art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp). 
 
Rozdział XIII. Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, na 
zasadach określonych w Rozdziale XI i XII SWZ oraz spełniają określone przez Zamawiającego 
warunki udziału w postępowaniu. 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 
1)  zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: 
  Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie; 
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej: 
  Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada aktualną koncesję na obrót paliwami 

ciekłymi, w tym oleju napędowego, wydaną na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 10 
kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz.U. 2021, poz. 716 ze zm.); 

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 
  Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie 
4)  zdolności technicznej lub zawodowej: 
  Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy wykonał– w tym okresie należycie co najmniej dwa zamówienia (umowy, 
kontrakty) polegające na dostawie oleju napędowego w ilości co najmniej  350 m3 każde. 

 
3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w 

odniesieniu do: 
1) warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej dopuszcza łączne spełnianie 

warunku przez Wykonawców; 
2) warunku dotyczącego posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności 

gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – warunek ten musi 
spełniać co najmniej jeden z wykonawców (art. 117 ust. 2 ustawy Pzp) 

4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada 
wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności 
zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia 
gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 

 
Rozdział XIV. Podmiotowe środki dowodowe. 

 
I. Oświadczenie wstępne składane przez Wykonawcę wraz z ofertą 

 
1. Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu, złożone na formularzu jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), 
sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu 
wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz 
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jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE seria L 2016 r. Nr 3, s. 16). 
2. Wzór oświadczenia JEDZ stanowi Załącznik Nr 2 do SWZ. 
3. Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków 

udziału w postepowaniu lub kryteriów selekcji na dzień składania ofert tymczasowo zastępujący 
wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.  

4. Wykonawca sporządzi ww. oświadczenie przy wykorzystaniu systemu dostępnego poprzez stronę 
internetową: https://espd.uzp.gov.pl/filter?lang=pl lub poprzez inne dostępne narzędzia lub 
oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego za 
pomocą utworzonego przez Zamawiającego pliku ESPD, stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. 

5. Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać z narzędzia ESPD lub 
innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie 
dokumentu elektronicznego, w szczególności w jednym następujących formatów: .pdf, .doc, .docx, 
.rtf,.xps, .odt 

6. Instrukcja wypełniania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia została udostępniona  na  
stronie Urzędu Zamówień Publicznych:  
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0026/45557/Jednolity-Europejski-Dokument-
Zamowienia-instrukcja-2021.01.20.pdf    oraz stanowi załącznik nr 7 do SWZ. 

7. Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez wykonawcę dokumentu elektronicznego JEDZ, wykonawca 
podpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę 
kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis 
elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 roku 
o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (tekst jedn. Dz. U z 2021 r. poz. 1797). 

8. Zamawiający informuje, że podczas wypełniania części IV formularza JEDZ pod nazwą „Kryteria 
kwalifikacji” Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji α (alfa) tj. do złożenia ogólnego 
oświadczenia o spełnieniu wszystkich warunków udziału w postępowaniu (kryteriów kwalifikacji). W 
takim wypadku Wykonawca nie musi wypełniać dalszych pól części IV formularza, odnoszących się 
do szczegółowych warunków udziału w postępowaniu (kryteriów kwalifikacji). Właściwej 
(dowodowej) weryfikacji spełniania konkretnych, określonych przez Zamawiającego, warunków 
udziału w postępowaniu (kryteriów selekcji) Zamawiający dokona co do zasady na zakończenie 
postępowania w oparciu o stosowne dokumenty składane przez Wykonawcę, którego oferta została 
oceniona najwyżej, na wezwanie Zamawiającego. 

9. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, JEDZ (załącznik nr 2 
do oferty) składa osobno każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 
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. 

10. 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 jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów.  
 

 
II. Podmiotowe środki dowodowe składane na żądanie Zamawiającego 

 
1. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa wykonawcę, którego oferta została 

najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na 
dzień ich złożenia podmiotowych środków dowodowych. 

 
2. Podmiotowe środki dowodowe żądane w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 

postępowaniu: 
2.1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 

dotyczących posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub 
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: 
Aktualna koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami 
ciekłymi (objętych przedmiotem niniejszego zamówienia), wydana przez Prezesa Urzędu 
Energetyki wydaną na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo 

https://espd.uzp.gov.pl/filter?lang=pl
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0026/45557/Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja-2021.01.20.pdf
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0026/45557/Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja-2021.01.20.pdf
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Energetyczne (Dz.U. 2021, poz. 716 ze zm.); 
2.2. w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 

dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda: 
Wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w 
tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz 
których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, polegających na wykonaniu dwóch 
zamówień (umowy, kontrakty) polegających na dostawie oleju napędowego w ilości co najmniej 
 350 m3 każde. 

 
Pod pojęciem „dostawy wykonane” rozumie się dostawy zrealizowane. 
Pod pojęciem „dostawy wykonywane” rozumie się wykonywanie dostaw, z których pewna część 
została zrealizowana.  

 
Do wykazu należy dołączyć dowody określające, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane 
lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 
dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały 
wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli 
wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – 
oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal 
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie 
powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.  

 
3. Podmiotowe środki dowodowe żądane w celu potwierdzenia braku podstaw  wykluczenia: 

3.1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego, zamawiający żąda następujących podmiotowych środków 
dowodowych: 
3.1.1. Informacja Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenie 

wskazanych w: art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp; art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, 
dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka 
karnego. 
- sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem 

3.1.2. Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r., poz. 369), z innym 
wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie 
do udziału w postępowaniu, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie 
oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – wzór 
oświadczenia stanowi Załącznik Nr 4 do SWZ; 

3.1.3. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i 
Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, 
sporządzonej nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy 
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. 
Zamawiający pobiera samodzielnie zaświadczenie z KRS /CEiDG, jeżeli Wykonawca w 
ofercie wskaże NIP i REGON; 

3.1.4. Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o 
którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie odnoszącym się do podstaw 
wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3-6 ustawy Pzp; wzór oświadczenia 
stanowi Załącznik Nr 5 do SWZ; 

4. Odstąpienie od żądania przez Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych 
4.1. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli: 

4.1.1. może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w 
szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17.02.2005 r. o 
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informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca 
wskazał w jednolitym dokumencie dane umożliwiające dostęp do tych środków; 

4.1.2. podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada 
zakresowi oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu. 

4.2. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które 
zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i 
aktualność. 

 
5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej: 

zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 3.1., składa informację z odpowiedniego rejestru, 
takiego jak rejestr sądowy, 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 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem oraz składa 
informację z odpowiedniego rejestru zawierającego informacje o jego beneficjentach rzeczywistych 
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, 
określający jego beneficjentów rzeczywistych - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego 
złożeniem.  

6. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się 
dokumentów, o których mowa w pkt 5, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich 
przypadków wskazanych w SWZ, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem 
zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób 
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, 
złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub 
administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze 
względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Wymagania dotyczące terminu 
wystawienia dokumentów lub oświadczeń są analogiczne jak w pkt 5. 
 

7. Do podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp oraz 
podwykonawców niebędących podmiotami udostępniającymi zasoby na tych zasadach, mających 
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium rzeczypospolitej Polskiej postanowienia pkt. 4 
stosuje się odpowiednio. 

8. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może 
zwrócić się bezpośrednio do właściwych organów kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 

 
Rozdział XV. Poleganie na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji  finansowej lub 
ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby. 
 

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub 
kryteriów selekcji, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub 
jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 
ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących 
go z nim stosunków prawnych. 

2. Wymagania dotyczące polegania na zdolnościach lub sytuacjach innych podmiotów, o których 
mowa w ust. 1: 
2.1. 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 lub inny podmiotowy 
środek dowodowy potwierdzający tę okoliczność. 

2.2. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby 
zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają 
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na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także bada, 
czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane 
względem wykonawcy. 

2.3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających 
zasoby, jeżeli podmioty te wykonują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

2.4. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z 
wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną 
przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za 
nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy. 

2.5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu 
udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w 
postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, 
aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym 
podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w 
postępowaniu. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału postepowaniu albo ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację 
podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu albo ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub 
sytuacji podmiotów udostępniających zasoby. 

3. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na 
zasadach określonych w pkt. 2, 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, a także w celu 
wykazania braku wobec tych podmiotów podstaw do wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w 
jakim powołuje się na zasoby, warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca składa wraz z 
ofertą zobowiązanie innego podmiotu do udostępniania niezbędnych zasobów Wykonawcy. 

4. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt 3 potwierdza, że stosunek 
łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych 
zasobów oraz określa w szczególności: 
4.1. zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 
4.2. sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu 

udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 
4.3. czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca 

polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, 
kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których 
wskazane zdolności dotyczą. 

5. Wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby stanowi Załącznik nr 3 do SWZ. 
6. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 

zasoby, przedstawia wraz z oświadczeniem o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków 
udziału w postępowaniu JEDZ, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, 
potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego 
zasoby. 

7. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powołać się na zdolności lub sytuację 
podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym 
zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby. 

 
Rozdział XVI. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki 
cywilne/ konsorcja). 
 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy 
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do 
oferty w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 
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2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność 
za wykonanie umowy. 

3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się udzielenie zamówienia, Jednolity Europejski 
Dokument Zamówienia (JEDZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
zamówienia. Oświadczenie te wstępnie potwierdza spełniania warunków udziału w postępowaniu 
oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. 

4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania, w tym 
oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, 
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za 
najkorzystniejszą, przed zawarciem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani przekazać 
Zamawiającemu stosowne porozumienie zawierające w swojej treści w szczególności następujące 
postanowienia: 
5.1. sposób współdziałania Wykonawców; 
5.2. zakres prac powierzonych do wykonania każdemu z nich; 
5.3. solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia oraz za wniesienie zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy (jeżeli jest wymagane); 
5.4. wskazanie, że jeden z Wykonawców jest upoważniony do czynienia ustaleń z Zamawiającym 

dotyczących realizacji zamówienia oraz do przyjmowania instrukcji związanych z bieżącą 
realizacją zamówienia wydawanych przez Zamawiającego, wiążąco dla wszystkich 
wykonawców razem i każdego z osobna, a także określenie wzajemnych rozliczeń w ramach 
realizowanego zamówienia przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia. 
 

Rozdział XVII. informacje dotyczące składania pełnomocnictwa lub innego dokumentu 
potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy. 

 
1. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego 

reprezentowania, zamawiający może żądać od wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego 
Rejestru Sądowego, centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego 
właściwego rejestru. 

2. Wykonawca nie jest zobligowany do złożenia dokumentów, o których mowa w pkt. 1, jeżeli 
zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile 
wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. 

3. Jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z 
dokumentów, o których mowa w ust. 1, zamawiający może żądać od wykonawcy pełnomocnika lub 
innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy. 

4. Przepis pkt. 3 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. 

5. Przepisy pkt 1-3 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu 
udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 Pzp lub podwykonawcy niebędącego 
podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach. 

 
Rozdział XVIII. Środki komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował 
się z wykonawcami, oraz wymagania techniczne i organizacyjne sporządzania, wysyłania i odbierania 
korespondencji elektronicznej a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z 
Wykonawcami. 

 
Informacje ogólne: 
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami 

odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: 
https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: 
https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.  
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2. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: w spr. przedmiotu 
zamówienia Pan Piotr Nowicki, tel. 22 751 33 79 wew 26, email: 
zamowienia.publiczne@kmlomianki.info oraz w sprawie procedury Pzp Pani Nina Burzyńska, tel. 
22 751 33 79 wew 26, email: zamowienia.publiczne@kmlomianki.info  

3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 
musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do 
następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz 
do „Formularza do komunikacji”.  

4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, 
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu 
opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z 
elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).  

5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: 
„Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” 
wynosi 150 MB.  

6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń 
lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę 
ich przekazania na ePUAP.  

7. Zamawiający przekazuje ID postępowania z miniPortalu:  42a3a3eb-dc19-48df-86dc-

54747569ace3 . Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich 
postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z 
zakładki Postępowania. 

 
Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert)  
 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a 
Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż oferty), 
zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem 
dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz 
udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym 
postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (TED lub ID 
postępowania z miniPortalu).  

2. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, 
email zamowienia.publiczne@kmlomianki.info  

3. Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do 
komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów 
elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 2 adres email. Sposób 
sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w 
rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu 
sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów 
elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra 
Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków 
dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od 
wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415). 
 

Rozdział XIX. Opis sposobu przygotowania ofert. 
 

1. Oferta mu być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie 
danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf,.xps, .odt. i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 
Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z 
miniPortal i Instrukcji użytkownika. Ofertę należy złożyć w oryginale. 

mailto:zamowienia.publiczne@kmlomianki.info
mailto:zamowienia.publiczne@kmlomianki.info
mailto:zamowienia.publiczne@kmlomianki.info
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2. Wykonawca w celu poprawnego zaszyfrowania oferty powinien mieć zainstalowany na komputerze 
.NET Framework 4.5. Aplikacja działa na platformie Windows (Vista SP2, 7, 8, 10) Aplikacja NIE jest 
dostępna dla systemu Linux i MAC OS. 

3. Wykonawca po przesłaniu oferty za pomocą Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub 
wniosku na „ekranie sukcesu” otrzyma numer oferty generowany przez ePUAP. Ten numer należy 
zapisać i zachować. Będzie on potrzebny w razie ewentualnej zmiany lub wycofania oferty. 

4. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub 
wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Jeżeli na ofertę składa się 
kilka dokumentów Wykonawca powinien stworzyć folder, do którego przeniesie wszystkie 
dokumenty oferty, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym dokumenty dotyczące 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Następnie z tego folderu Wykonawca zrobi 
folder .zip (bez nadawania mu haseł i bez szyfrowania zipem). W kolejnym kroku za pośrednictwem 
Aplikacji do szyfrowania Wykonawca zaszyfruje folder zawierający dokumenty składające się na 
ofertę. 

5. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2021 r. poz. 1655), które Wykonawca zastrzeże 
jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym 
zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z 
plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP). Wykonawca 
zobowiązany jest wykazać spełnienie przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zaleca się, aby uzasadnienie zastrzeżenia 
informacji jako tajemnica przedsiębiorstwa było sformułowane w sposób umożliwiający jego 
udostępnienie. Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie 
traktowane przez Zamawiającego jako bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę 
podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania poufności objętych klauzulą informacji zgodnie z 
postanowieniami art. 8 ust. 3 ustawy Pzp. 

6. Do oferty należy dołączyć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w postaci elektronicznej 
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi 
ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP). Wzór JEDZ stanowi Załącznik nr 2 do SWZ. 

7. Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert może zmienić lub wycofać ofertę za 
pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP 
i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w 
Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu. 

8. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać 
złożonej oferty. 

9. Do przygotowania oferty zaleca się: 
9.9.1. wykorzystanie Formularza Oferty, którego wzór stanowi Załącznik nr 1  do SWZ. W 

przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru 
formularza oferty oferta powinna zawierać wszystkie wymagane we wzorze informacje na 
początku treści oferty. 

9.9.2. Do oferty należy dołączyć: 
9.9.2.1. pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa 

pełnomocnik; 
9.9.2.2. pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców 

ubiegających się wspólnie o udział w postępowaniu - dotyczy ofert składanych 
przez Wykonawców biorących wspólnie o udział w postępowaniu; 

9.9.2.3. JEDZ dla Wykonawcy i podwykonawców zgodnie z wymaganiami określonymi 
w SIWZ; 

9.9.2.4. potwierdzenie wniesienia wadium. 
10. JEDZ musi być złożony w oryginale. 

Oferta, oświadczenia oraz dokumenty wystawione przez Wykonawcę muszą być podpisane przez 
Wykonawcę albo osoby uprawnione do jego reprezentowania Wykonawcy (przy czym oryginał 
pełnomocnictwa lub uwierzytelniona kopia muszą być dołączone do oferty). Kopia pełnomocnictwa nie 
może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego. 
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Rozdział XX. Sposobu obliczenia ceny. 
 

1. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z 
wyodrębnieniem należnego podatku VAT z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

2. Wykonawca określi wartość oferty z uwzględnieniem wszelkich kosztów niezbędnych do 
zrealizowania zamówienia wynikających wprost z SWZ, Opisu przedmiotu zamówienia, oraz ujmie 
wszystkie inne koszty i składniki w nich nie zawarte, a bez których nie można wykonać 
zamówienia.  

3. Zgodnie z podanym wzorem kalkulacji ceny w formularzu oferty (załącznik nr 1 do siwz) w ofercie 
należy podać: stały rabat od ceny 1 m3 oleju napędowego, cenę netto za 1 m3  po uwzględnieniu 
rabatu oraz obliczyć cenę netto, wartość podatku vat oraz łączną wartość brutto dla całego 
zamówienia.  

4. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wszelkich niezbędnych informacji, które mogą być 
konieczne do prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia i zawarcia umowy, gdyż wyklucza się 
możliwość roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem 
elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy.  

5. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w 
stosunku do przedmiotu zamówienia lub budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości 
wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentach 
zamówienia lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający żąda od wykonawcy 
wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu, lub ich istotnych 
części składowych. 

6. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy. 
 

Rozdział XXI. Wymagania dotyczące wadium. 
 

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 20 000,00 PLN (słownie:  
dwadzieścia tysięcy złotych). 

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, i utrzymuje nieprzerwanie do dnia 
upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 
oraz ust.2 ustawy Pzp. 

3. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących 
formach: 
1) pieniądzu; 
2) gwarancjach bankowych; 
3) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 

dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Państwowej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. 
z 2020 r., poz. 299). 

4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w banku Mazowiecki Bank 
Spółdzielczy w Łomiankach  
Nr rachunku Zamawiającego: 78 8009 0007 0004 9184 9001 0008 BIC Banku- SWIFT code 
POLUPLPR. 

UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania 
rachunku Zamawiającego. 

5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi spełniać co najmniej poniższe 
wymagania: 
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez 

Wykonawcę określone w ustawie Pzp, bez potwierdzania tych okoliczności; 
2) z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 ustawy Pzp musi 

wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, 
zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty określonej 
w gwarancji: jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 
lub art. 128 ust. 1 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych 
środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających 
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okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o 
którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie 
wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co 
spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako 
najkorzystniejszej; 

3) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: odmówił podpisania umowy w sprawie 
zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; nie wniósł wymaganego 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy.; jeżeli zawarcie umowy w sprawie zamówienia 
publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, którego oferta 
została wybrana. 

4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania 
ofertą (z zastrzeżeniem, iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert); 

5) w treści poręczenia lub gwaranci powinna znaleźć się nazwa przedmiotowego postępowania; 
6) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 ustawy 

Pzp), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowały swą treścią wszystkich 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, 
że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; 

7) musi zostać złożone w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym przez wystawcę poręczenia lub gwarancji. 

6. W przypadku wniesienia wadium w formie: 
1) pieniężnej – zaleca się, aby dowód dokonania przelewu został dołączony do oferty; 
2) poręczeń lub gwarancji – wymaga się, aby oryginał dokumentu został złożony wraz z ofertą. 

7. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma 
wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w 
przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp zostanie odrzucona. 

8. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa ustawa Pzp. 
 
Rozdział XXII. Termin związania ofertą. 
 

1. Wykonawca będzie związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym 
dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, przez okres 90 
dni, tj. do dnia 14.02.2022 r. 

2. W przypadku gdy wybór oferty najkorzystniejszej nie nastąpi przez upływem terminu związania 
ofertą, o którym mowa w pkt 1, Zamawiający przez upływem terminu związania ofertą, zwróci się 
jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazany przez 
niego okres, nie dłuższy niż 60 dni. 

3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez 
Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 

4. W przypadku gdy Zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania ofertą, o 
którym mowa w ust. 2, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie 
jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 
 

Rozdział XXIII. Sposób i termin składania i otwarcia ofert. 
 

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty 
lub wniosku dostępnego na ePUAPhttps://epuap.gov.pl/wps/portal i udostępnionego również 
na miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ 

2. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za 
pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na 
ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został 
opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu. 

3. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani 
wycofać złożonej oferty. 

4. Termin składania ofert upływa w dniu 17.11.2021 r. o godz. 10:00. 
5. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
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następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 
6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.11.2021 r., o godzinie 10:05. 

 
 
Rozdział XXIV. Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu 
oceny ofert. 

 

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium: 
 
Cena oferty brutto – waga kryterium 100%.                                       
 

2. Sposób oceny ofert w kryterium Cena oferty – „C” punkty zostaną przyznane wg wzoru: 
 

C= Cn/Cb x 100 x 100% 
 
gdzie:  
C – ilość punktów przyznana danej ofercie w kryterium cena 
Cn – oferowana najniższa cena brutto oferty (w zł) 
Cb – oferowana cena brutto w badanej ofercie 
100 – wskaźnik stały 
100% - procentowe znaczenie kryterium ceny 
 

3. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów w kryterium 
określonym powyżej. 
1) Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt.  
2) Maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów wynosi: 100. 

 
Rozdział XXV. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
 

1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego z Wykonawcę, którego oferta 
zostanie uznana za najkorzystniejszą, w terminach określonych w art. 264 ustawy Pzp. 

2. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez 
Zamawiającego. 

3. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie 
zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może dokonać ponownego badania i 
oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców oraz wybrać ofertę 
najkorzystniejszą albo unieważnić postępowanie. 

 
Rozdział XXVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 

Rozdział XXVII. Informacje o treści zawieranej umowy oraz możliwości jej zmiany. 
 

1. Wybrany wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na 
warunkach określonych w projekcie umowy, stanowiącym Załącznik Nr 6     do SWZ. 

2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym 
w ofercie. 

3. Zmiana umowy podlega unieważnieniu, jeżeli została dokonana z naruszeniem art. 454 i art. 455 
ustawy Pzp. 
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4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w 
zakresie wskazanym w projekcie umowy. 

 
Rozdział XXVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej. 

 
W postępowaniu mają zastosowanie środków ochrony prawnej, o których mowa w Dziale IX Pzp oraz 
poniższych Rozporządzeniach: 

1) Rozporządzenie  Prezesa  Rady  Ministrów  z  30.12.2020  r.  w  sprawie  postępowania  przy 
rozpoznawaniu odwołań przez Krajową Izbę Odwoławczą (Dz.U. z 2020 r. poz. 2453); 

2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 30.12.2020 r. w sprawie szczegółowych rodzajów 
kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz wysokości i sposobu pobierania 
wpisu od odwołania (Dz.U. z 2020 r. poz. 2437). 

 
Rozdział XXIX. Informacje dotyczące ofert wariantowych, w tym informacja o sposobie przedstawiania 
ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim musza odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli 
zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie. 
 

Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych. 
 
Rozdział XXX. Informacje dotyczące przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia 
przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2, jeżeli 
zamawiający przewiduje możliwość albo wymaga złożenia oferty po odbyciu wizji lokalnej lub 
sprawdzeniu dokumentów. 
 

Zamawiający nie przewiduje wizji lokalnej lub sprawdzenia dokumentów niezbędnych do realizacji 
zamówienia. 

 
Rozdział XXXI. Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań, 
jeżeli zamawiający dokonuje takiego zastrzeżenia zgodnie z art. 60 i art. 121 ustawy Pzp. 
 

Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych    zadań. 
 
Rozdział XXXII. Informacja na temat rozliczania w walutach obcych. 
 

Zamawiający będzie rozliczał się z Wykonawcę wyłącznie w walucie polskiej (PLN). 
 
Rozdział XXXIII. Uzasadnienie braku podziału na części. 
 

1. Składanie ofert częściowych powinno się przyczynić do rozwoju MŚP poprzez umożliwienie im 
dostępu do szeregu nowych rodzajów zamówień. Jednak dostawą paliw będących przedmiotem 
zamówienia, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, zajmują się 
konkretne podmioty posiadające odpowiednie koncesje. 

2. Zgodnie z preambułą Dyrektywy 2014/24/UE zamawiający zaniechał podziału ponieważ rozbicie 
zamówienia doprowadziłoby do nadmiernych kosztów wykonania zamówienia. Przy zakupie 
większych ilości danego asortymentu udzielane są rabaty. 

 
Rozdział XXXIV. Wykaz załączników do SWZ. 
 

Załącznik Nr 1 – Formularz oferty. 
Załącznik Nr 2 – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ). 
Załącznik Nr 3 – Zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów 

Wykonawcy. 
Załącznik Nr 4 – Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej. 
Załącznik Nr 5 – Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o 
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którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. 
Załącznik Nr 6 – Projekt umowy. 
Załącznik Nr 7 – Instrukcja wypełniania JEDZ. 
Załącznik nr 8 – instrukcja miniportal.  
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Załącznik nr 1 do SWZ nr  ZP.1/2021 

 

Formularz oferty  
 

.................................................. 
(pieczęć firmowa) 

 
Pełna nazwa Wykonawcy   
................................................................................................................. 
 
Adres Wykonawcy  
............................................................................................................................ 
NIP  .......................................................; REGON ....................................................... 
 
e-mail ……………………………. nr telefonu  ..........................;  
 
 

Komunikacja Miejska Łomianki Spółka z o.o. 
05-092 Łomianki, Kiełpin, ul. Rolnicza 248 

 

1.  Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP.1/2021:  
 

„Dostawa oleju napędowego dla Komunikacji Miejskiej Łomianki Sp. z o.o.” 

 

 zobowiązuję się do zrealizowania zamówienia zgodnie ze wszystkimi warunkami zawartymi w SIWZ oraz w 
załącznikach za cenę: 

 

Cena oferty brutto: ……………………………………………..……zł 

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

Cena oferty  została obliczona na podstawie poniżej  kalkulacji: 

 

a b c d e f g 

Ilość m3 Średnia cena 
netto 1 m3  
oleju 
napędowego 
rafinerii LOTOS i 
ORLEN z dnia 
12.10.2021 r. 

Stały rabat 
od ceny 1 
m3  oleju 

napędoweg
o 

 

Cena netto 
za 1 m3  po 

uwzględnieni
u rabatu (b - 

c)  

Wartość 
netto 

(d x a) 

 Wartość 
podatku 

VAT  
(e x %VAT) 

 

Wartość 
dostawy brutto 

(suma f + e) 

730 4 908,00 zł 
 

….…….zł 

 

……….….zł 

 

……….... zł 

 

………….zł 

 

…………….zł 

 

2. Zobowiązujemy się wykonywać przedmiot zamówienia w terminie od zawarcia umowy, jednak nie 
wcześniej niż od 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.  

3. Oświadczamy, że zadeklarowane ceny zawierają wszystkie koszty składające się 
na należyte wykonanie przedmiotu umowy.  
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4. Akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego we wzorze umowy. 

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, i uznajemy się za 
związanych określonymi w niej zasadami postępowania. 

6. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 90 dni od upływu terminu do składania ofert.  

7. Oświadczamy, że istotne postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się - 
w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na wymienionych warunkach w miejscu i 
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

8. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres: 
…….…………………………………………………………………………………………………………………….… 

9. Oświadczam/my/, że jestem/jesteśmy przedsiębiorstwem (jeżeli dotyczy): 

- małym (przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma 
bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR)*, 

- średnim (przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i 
które zatrudnia mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna 
suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR).* 

(*niepotrzebne skreślić) 

10. Oświadczamy, iż przewidujemy powierzenie podwykonawcom realizacji zamówienia w części 
…………………………….……. . * 

 

Lp. Opis części zamówienia, którą Wykonawca zamierza powierzyć do realizacji przez 
podwykonawcę oraz nazwy i dane adresowe podwykonawcy/ów 

1.  

(..)  

 
Oświadczamy, iż nie przewidujemy powierzenia podwykonawcom realizacji zamówienia. * 

(*niepotrzebne skreślić) 
 
11. Oświadczamy, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO  wobec 

osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania 
się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* 

*- w przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego  dotyczących lub zachodzi 
wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia 
wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia następuje np. przez jego wykreślenie). 

12. Dokumenty, które Zamawiający może uzyskać na zasadach określonych w art. 127 ust. 1 pkt 1) ustawy 
Pzp dostępne są (rodzaj dokumentu i miejsce skąd zamawiający może je pobrać): 

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

13. Wraz z ofertą składamy następujące załączniki, oświadczenia i dokumenty:  

 

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

 (podpis osób  uprawnionych  do składania  oświadczeń woli 

w imieniu Wykonawcy) 
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Załącznik nr 3 do SWZ nr ZP.1/2021  

 
ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU  

do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich  przy 
wykonywaniu zamówienia  zgodnie z art. 118 ust. 3 ustawy Pzp 

 

Działając w imieniu i na rzecz:  

…………………………………………………………………………………………… 

(pełna nazwa /firma, adres, NIP/PESEL, KRS/CEIDG podmiotu udostępniającego zasoby) 

oświadczam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO DLA 

KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ ŁOMIANKI SP. Z O.O. 

zobowiązuję się do oddania swoich zasobów: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(określenie zasobu- zdolności technicznej lub zawodowej) 
 
do dyspozycji Wykonawcy: 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
(dane Wykonawcy) 
 
W celu oceny, czy ww. Wykonawca będzie dysponował moimi zasobami w stopniu niezbędnym dla 
należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek nas łączący gwarantuje rzeczywisty dostęp do 
moich zasobów podaję: 
 
1) zakres moich zasobów dostępnych Wykonawcy: 

 

 
2) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego moich zasobów przy 

wykonywaniu zamówienia: 

 

 
 

 
Oświadczam, że dokumenty dotyczące odpisu lub informację z Krajowego rejestru Sądowego, Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru potwierdzające, że osoba 
działająca w innemu podmiotu udostepniającego zasoby jest umocowana do jego reprezentowania, są 
dostępne za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych: 
 
........................................................................................... 
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Załącznik nr 4 do SWZ nr ZP.1/2021  

WYKONAWCA 
Nazwa (firma) Wykonawcy 
……………………………………………………… 
Adres (ulica i nr, miejscowość, kod pocztowy) 
……………………………………………………… 
 
NIP / PESEL, KRS / CEIDG 
……………………………………………………… 
 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ 

 

W związku z przystąpieniem do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. 
DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO DLA KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ ŁOMIANKI SP. Z O.O. oświadczam, co 
następuje: 
 

1. Oświadczam, że nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, w 

rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.jedn. Dz.U. z 2021, 

poz. 275) z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę w tym postępowaniu.1 

 

2. Oświadczam, że należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy 

Pzp, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.jedn. Dz.U. 

z 2021, poz. 275) z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę w tym postępowaniu. 2 

W załączeniu przedkładam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.  

 

L.p. Nazwa podmiotu Adres podmiotu 

1   

2   

...   

 

Uwaga: W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz  

z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą 

nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1
 Niepotrzebne usunąć 

2
 Niepotrzebne usunąć 
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Załącznik nr 5 do SWZ nr ZP.1/2021 
 
 

WYKONAWCA 
Nazwa (firma) Wykonawcy 

 

Adres (ulica i nr, miejscowość, kod pocztowy) 

 

NIP / PESEL, KRS / CEIDG 

 

 

 

OŚWIADCZENIE O AKTUALNOŚCI INFORMACJI  

zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp,  
w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego w SWZ, o których mowa 

w art. 108 ust. 1 pkt 3-6 ustawy Pzp. 

 

 

Przedmiot zamówienia:  
 

„DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO DLA KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ ŁOMIANKI SP. Z O.O.” 
 

Niniejszym potwierdzam aktualność informacji zawartych w Jednolitym Europejskim Dokumencie 

Zamówienia (JEDZ) w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez 

zamawiającego. 

 

 

 
 
 
 
Uwaga: 
W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie, powyższe oświadczenie składa 
każdy wykonawca. 
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Załącznik nr 6 do SWZ nr ZP.1/2021 

 

 

UMOWA WZÓR 

 

zawarta w dniu …………. r. w Kiełpinie, pomiędzy: 

 

Komunikacją Miejską Łomianki Sp. z o.o. z siedzibą w Kiełpinie przy ulicy Rolniczej 248, 05-092 Łomianki, 

NIP: 118-07-46-143; REGON: 012271362; nr BDO 000233238; wpisaną do rejestru przedsiębiorców 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000099681, kapitał zakładowy 11 398 500 PLN zwaną dalej 

„Zamawiającym” 

reprezentowaną przez: 

Bogdana Marcińczyka – Prezesa Zarządu Komunikacji Miejskiej Łomianki Sp. z o.o. 

a 

…………………….. zwaną dalej „Wykonawcą” reprezentowaną przez: 
 

 

W wyniku wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta umowa o następującej 

treści: 

  

§ 1 
Przedmiot umowy  

 
1. Przedmiotem umowy jest dostawa oleju napędowego wraz z sukcesywną dostawą do siedziby 

Zamawiającego w szacunkowej ilości 730 m3. Zamawiany olej napędowy będzie wykorzystywany przez 
Zamawiającego wyłączcie do celów własnych. Kod CPV: 09134100. 

2. Zakupiony od Wykonawcy olej napędowy przeznaczony będzie wyłącznie na własny użytek 
Zamawiającego.  

3.  Wykonawca gwarantuje, że sprzedawane paliwo będzie spełniało wymogi jakościowe określone w 
Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych 
dla paliw ciekłych (Dz. U. 2015 poz. 1680 ze zm.). Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania paliwa 
ze wskaźnikiem CFPP (temperaturą zablokowania zimnego filtra) odpowiedniego do zmieniających się 
warunków atmosferycznych. Paliwo na okres przejściowy od 1 października do 15 listopada i od 1 
marca do 15 kwietnia musi mieć temperaturę zablokowania zimnego filtra nie wyższą niż: -10 °C. Dla 
oleju napędowego, który ma być dostępny od 16 listopada do końca lutego, temperaturę 
zablokowania zimnego filtra nie wyższą niż. -20 °C.  

4.  Olej napędowy będzie dostarczany autocysternami Wykonawcy na jego koszt i ryzyko do siedziby 
Zamawiającego. Dostawy realizowane będą w dni robocze (od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem 
dni ustawowo wolnych od pracy) w godz.: 6:30-12:30. W uzasadnionych przypadkach Wykonawca 
zobowiązany jest do realizacji dostaw również w innych dniach. Zamawiający będzie przekazywał 
zamówienie na dostawę kolejnej partii paliwa do godz. 12:00, z wyprzedzeniem nie więcej jak niż dwa 
dni przed terminem realizacji dostawy, zamówienia złożone po godzinie 12:00 traktowane będą jako 
złożone dnia następnego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość z jednodniowym wyprzedzeniem 
wskazania innych godzin przyjęcia oleju napędowego lub zmiany ilości dostaw. 

5. Zamawiający posiada stację paliw w postaci 3 naziemnych zbiorników. Czynności związane z 
przeładunkiem będą ciążyć na Wykonawcy.  

6. Przewidywana jednorazowa dostawa nie będzie mniejsza niż 5000 litrów i nie większa niż 15000 litrów.  
7. Autocysterny Wykonawcy muszą być:  

1) pojemności umożliwiającej jednorazowy załadunek do pełna zbiorników do  magazynowania oleju 
napędowego,  
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2) wyposażone w atestowany i legalizowany przepływomierz do odmierzania ilości wydawanego 
paliwa, posiadający układ pomiaru w litrach przy temperaturze referencyjnej +15 0C, jak również 
rzeczywistą ilość paliwa, 

3) wyposażone w układ dystrybucyjny umożliwiającym przeładunek do zbiorników naziemnych, 
4) autocysternami posiadającymi ważne świadectwo dopuszczenia pojazdu do przewozu niektórych 

materiałów niebezpiecznych (ADR).  
8. Wykonawca przed pierwszą dostawą dostarczy Zamawiającemu dokumenty potwierdzające, że 

autocysterna, którą będzie dostarczane paliwo posiada legalizowany przepływomierz, dotyczy to 
również w przypadku zmiany autocysterny. Dokumenty potwierdzające legalizację można dosłać jako 
skany za pomocą poczty elektronicznej na adres wskazany w § 2 ust. 2 umowy 

9. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przed każdym rozładunkiem autocysterny komplet 
niezbędnych dokumentów dotyczących przywiezionego oleju napędowego, zawierający co najmniej 
aktualne świadectwo jakości (atest - orzeczenie laboratoryjne) zawierające co najmniej następujące 
dane: nazwę produktu, datę sporządzenia atestu, nazwę laboratorium, oznaczenia parametrów 
jakościowych produktu. Po rozładunku Wykonawca sporządza - dowód wydania oleju napędowego 
(np. dokument WZ) z zawartą w nim: 
1) gęstością przy temperaturze referencyjnej +15 0C, 
2) ilością paliwa w litrach przy temperaturze referencyjnej + 150C, 
3)  ilością paliwa w litrach w temperaturze rzeczywistej. 

10. Ewentualne wystąpienie niezgodności w świadectwie jakości dostarczonej partii paliwa z parametrami 
jakościowymi podanymi w Specyfikacji warunków zamówienia będzie uznane za niezgodne z 
przedmiotem zamówienia i będzie podlegało reklamacji. 

11. Rozliczenie ilości dostarczonego paliwa będące podstawą do wystawienia faktury, nastąpi w m3 w 
temperaturze referencyjnej +15°C, wg wskazań atestowanego i legalizowanego licznika pomiarowego 
zainstalowanego na autocysternie, uwidocznionego w dowodzie wydania i potwierdzonego podpisem 
przez upoważnionych przedstawicieli obu stron, z dokładnością do 3 miejsc po przecinku.  

12.  Zgodnie  z Ustawą z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (t. 
jedn. Dz. U. 2021  poz. 133 ze zm.), Wykonawca zobowiązany jest do zgłaszania, uzupełniania i 
aktualizacji zgłoszeń przewozu oleju napędowego, za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych 
Skarbowo-Celnych (PUESC). Obsługa operacji przewozu towarów ma być prowadzona w rejestrze 
zgłoszeń SENT. 

13. Zamawiający ma prawo wyrywkowo pobierać próbki paliwa przy każdej dostawie w celu dokonania 
oceny jakościowej. Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia Zamawiającemu pojemników w 
celu pobrania próbki paliwa. Pojemniki na próbki muszą spełniać warunki określone w Rozporządzeniu 
Ministra Gospodarki w sprawie sposobu pobierania próbek paliw ciekłych i biopaliw ciekłych (Dz. U. 
2014 poz. 1035). Czynność pobrania i plombowania próbki będzie realizowana przez Wykonawcę w 
obecności upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. W przypadku stwierdzenia zanieczyszczeń 
paliwo uznane zostanie za niezgodne z zamówieniem i zwrócone Wykonawcy na jego koszt z 
wymogiem natychmiastowego dostarczenia nowego, czystego paliwa.  Zamawiający dopuszcza 
wcześniejsze dostarczenie 2 kpl. pojemników na próbki a dalsze sukcesywne dostarczanie nowych 
następować będzie w miarę zużywania wcześniejszych. 

14. Pobór próbek i ich przechowywanie będzie zgodne z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dn. 1 
września 2009 r. w sprawie sposobu pobierania próbek paliw ciekłych i biopaliw ciekłych zgodnie z 
tekstem jednolitym tego dokumentu ogłoszonym w Dz.U. z 2014 poz. 1035. 

15. Zamawiający oświadcza, że zbiorniki, do których będzie dostarczane paliwo spełniają wymagania 
techniczne, budowalne, ochrony środowiska i p.poż pod rygorem regresu cywilnoprawnego za podanie 
nieprawdy w przypadku kary ze strony Prezesa URE za naruszenie koncesji po stronie Wykonawcy za 
dostarczenie paliw do niesprawnej technicznie infrastruktury. 

 
§ 2 

 
1. Strony postanawiają, że dostawa i odbiór zakupionego paliwa odbywać się będzie na podstawie 

powiadomienia Wykonawcy przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego, ze wskazaniem 
ilości dostarczanego paliwa w jednym transporcie, na e-mail: ……………. Zamawiający dopuszcza 

mailto:biuro.gdansk2@lotospaliwa.pl
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dokonywanie zamówień za pomocą portalu internetowego na którym Wykonawca udostępni 
Zamawiającemu możliwość indywidualnego zalogowania się. 

2. Upoważnionym przedstawicielem ze strony Zamawiającego jest: Maciej Moćko e-mail: 
przewozy@kmlomianki.info, Piotr Nowicki e-mail: techniczny@kmlomianki.info  

3. Upoważnionym przedstawicielem ze strony Wykonawcy jest: ………………………………., e-mail 
…………………………..  

4. Zmiana osób  wymienionych w ust. 2 i 3 nie stanowi zmiany umowy, a wymaga powiadomienia drugiej 
strony o zmianie. 

 
 

§ 3 
 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo poddania kontroli laboratoryjnej losowo wybranej próbki oleju 
napędowego dostarczonego przez Wykonawcę w celu jego kontroli jakościowej w zakresie zgodności 
dostarczonego i wykorzystywanego oleju napędowego z wymaganiami jakościowymi dla oleju 
napędowego. Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia Zamawiającemu przy każdej dostawie 
pojemników w celu pobrania próbki paliwa. Pobranie próbki nastąpi w obecności osoby dostarczającej 
paliwo i będzie przez tą osobę plombowane w obecności upoważnionego przedstawiciela 
Zamawiającego. 

2. Koszty ekspertyzy będą pokrywane przez strony w zależności od ich wyniku, tj. jeśli wynik 
laboratoryjnego badania oleju zlecony przez Zamawiającego ujawni jego właściwości niezgodne z 
umową, wówczas kosztami badania obciążony zostanie Wykonawca, jeśli zaś wynik będzie prawidłowy, 
koszty badania poniesie Zamawiający. 

3. Badania wykonywane będą w wybranym przez Zamawiającego akredytowanym laboratorium.  
4. Ujawnienie przy pomocy badań laboratoryjnych niezgodności parametrów określających właściwości 

próbki oleju danej dostawy z określonymi w umowie, będzie uznane za niezgodne z zamówieniem i 
będzie podlegało reklamacji.  

5. Wynik badania otrzymany z niezależnego laboratorium jest wiążący dla obu stron i przesądza o uznaniu 
lub nie uznaniu reklamacji. 

6. W przypadku stwierdzenia niezgodności parametrów określających właściwości próbki oleju danej 
dostawy z określonymi w umowie, Wykonawca zobowiązany jest do wymiany całości oleju 
pozostającego w stanie zapasu danego zbiornika, do którego zlano paliwo o niezgodnych parametrach. 
Termin wymiany wynosi max. 24h od zgłoszenia żądania wymiany. 

7. W przypadku reklamacji ilościowej Wykonawca zobowiązuje się maksymalnie w ciągu 2 dni od daty 
zgłoszenia reklamacji dostarczyć odpowiednią zgodną z zamówieniem ilość brakującego oleju. Brak 
odpowiedzi na zgłoszenie reklamacyjne w terminie 2 dni roboczych zostanie potraktowane jako uznanie 
reklamacji.  

8. W przypadku wystąpienia sytuacji określonej w ust.6 należność za dostawę zapłacona będzie po 
otrzymaniu faktury korygującej. 

9. Dostawa oleju napędowego w trybie określonym w ust. 6 nastąpi wg ceny obowiązującej w dniu 
dokonywania nalewu zareklamowanego oleju. 

 
 

§ 4 
 

1. Łączna wartość wynagrodzenia za realizację przedmiotu niniejszej umowy wynosi brutto: …………. zł 
(słownie: ……………..), netto: ………. zł (słownie: …………….. zł i 00/100), zgodnie z Formularzem oferty 
stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.  

2. Wykonawcy nie przysługuje prawo do zgłaszania roszczeń wynikających z niewykorzystania kwoty 
określonej ust. 1 umowy. 

3. Wykonawca za dostarczone paliwo wystawi fakturę, która będzie uwzględniać jego ilość w m3 zgodnie z 
postanowieniami § 1 ust 10, oraz cenę o jakiej mowa w § 5. 

4. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez jego podpisu. 

mailto:przewozy@kmlomianki.info
mailto:techniczny@kmlomianki.info
mailto:mariusz.rutkowski@lotospaliwa.pl


28  

5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za wykonanie dostawy przelewem na rachunek 
bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT w terminie 14 dni, licząc od dnia doręczenia 
Zamawiającemu oryginału prawidłowo sporządzonej faktury VAT. 

6. Wykonawca uprawniony jest również do wysyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych do 
Zamawiającego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF) zgodnie z Ustawą z 
dnia 09.11.2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty 
budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 1666 ze zm.).  

7. Zamawiający posiada konto na Platformie Elektronicznego Fakturowania (PEF) pod numerem PEPPOL – 
NIP 1180746143. 

8. Zapłata za realizację przedmiotu umowy dokonana zostanie na rachunek bankowy Wykonawcy 
wskazany na fakturze, który na dzień wystawienia faktury oraz na dzień zlecenia przelewu przez 
Zamawiającego będzie zawarty w wykazie podmiotów VAT, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z 
dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (t. jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 685). 
 

§ 5 
 
1. Cena sprzedaży netto 1 m3 oleju napędowego w temperaturze referencyjnej + 15° C wraz z kosztami 

transportu do Zamawiającego, nie będzie wyższa niż średnia matematyczna cen netto obowiązująca 
w PKN ORLEN S.A. i GRUPY LOTOS S.A. opublikowana na stronach internetowych tych koncernów w 
dniu dostawy z uwzględnieniem stałego rabatu określonego w formularzu oferty stanowiącym 
załącznik nr 1 do umowy.  

 
2. Cena będzie obliczana według nast. wzoru: 
 

C = (Śc – R)      tj. C = (Śc – …………. zł) 
 

 
Legenda: 
C – cena za 1 m3 oleju napędowego netto 
Śc – średnia matematyczna cen obowiązujących w PKN ORLEN S.A. i GRUPY LOTOS S.A. 
opublikowanymi na stronach internetowych tych koncernów za 1m³. 
R – rabat w zł. 

 
3. Strony ustalają, że określona cena paliwa będzie podawana do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z 

ogólną zasadą matematyczną. 
4. Prawo opcji: zgodnie z art. 441 ustawy Pzp Zamawiający przy realizacji przedmiotu umowy 

przewiduje wykorzystanie prawa opcji. W przypadku zwiększenia do wykonania planu wkm 
Zamawiający przewiduje dostawę dodatkowych 100 m3

 paliwa. W przypadku niewykorzystania przez 
Zamawiającego prawa opcji, Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tego tytułu. Zapłata 
zostanie dokonana za faktycznie wykonaną dostawę z rabatem zgodnie z ofertą podstawą. 

 
 

§ 6 
 

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić 
Zamawiającemu kary umowne z następujących tytułów: 

1) w przypadku zwłoki w dostawie oleju napędowego - w wysokości 1% wartości brutto 
niedostarczonej partii paliwa, ustalonej wg ceny obowiązującej w dniu, w którym dostawa 
miała nastąpić, za każdy dzień zwłoki, 

2) w przypadku zwłoki w dostawie oleju napędowego zgodnie z zapisem § 3 ust. 6  - w wysokości 
1% wartości brutto niedostarczonej partii paliwa, liczonej od dnia w którym miała nastąpić 
dostawa i ustalonej wg cen obowiązujących w tym dniu, za każdy dzień zwłoki, 

3) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy - w wysokości 10% wartości 
brutto dostaw niezrealizowanych w ramach niniejszej umowy. 
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4) za brak odpowiednich pojemników określonych w §3 ust.1, w wysokości 1000 zł za każdy 
przypadek. 

2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie należnych Zamawiającemu od Wykonawcy z tytułu 
niniejszej umowy kar umownych, każdorazowo z należnościami za dostawy określone fakturą. 

3. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego zastrzeżone  
kary umowne. 

4. W przypadku gdy wynik badania laboratoryjnego potwierdzi niezgodności parametrów 
dostarczonego oleju z określonymi w umowie, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 30 000,00 złotych (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) 
za każdy ujawniony przypadek, a w przypadku awarii autobusów, do których został wlany olej 
niezgodny z parametrami określonymi w §1 ust.1, Wykonawca zobowiązany jest, do pokrycia 
kosztów zakupu, wymiany i naprawy wszystkich części, które uległy uszkodzeniu w wyniku użycia 
niewłaściwego oleju. 

5. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, które może dochodzić Zamawiający nie może 
przekroczyć 10 % wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy. 

6. W przypadku nieterminowej realizacji płatności Wykonawca może naliczać odsetki ustawowe za 
zwłokę. 

 
§ 7 

 

1. Strony uzgadniają, że w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 
umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
lub dalsze wykonywanie umowy  może zagrozić istotnemu  interesowi bezpieczeństwa państwa lub 
bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia 
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.  

2. Niezależnie od zastrzeżonych kar umownych Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od 
umowy w zakresie niezrealizowanych dostaw w przypadku trzykrotnej dostawy przez Wykonawcę 
oleju napędowego nie spełniającego wymagań jakościowych dla oleju napędowego. 

3. Umowne prawo odstąpienia Zamawiający może wykonać w terminie miesiąca od daty wystąpienia 
trzeciej dostawy oleju napędowego nie spełniającego wymagań jakościowych ze skutkiem od dnia 
odstąpienia. 

 
§ 8 

 
Umowa obowiązuje od dnia podpisania, nie wcześniej jednak niż od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 
r.   
 

§ 9 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać dostawę: samodzielnie/przy udziale podwykonawcy*. 

2. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom). 

3. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części 

zamówienia. 

4. Powierzenie części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za 

należyte wykonanie zamówienia. 

 
§ 10 

                                                                                                                                                                                                                                              

1. Strony przewidują możliwość dokonania zmiany zawartej umowy w przypadku, gdy konieczność 
wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy, tj. spowodowanych: 

1) zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wynikających z prawomocnych 
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orzeczeń lub ostatecznych aktów administracyjnych właściwych organów - w takim zakresie, w 
jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień umowy do zaistniałego stanu 
prawnego lub faktycznego, 

2) siłą wyższą - rozumianą jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, 
niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy 
zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie jego 
zobowiązania w całości lub części.  

2. W razie wystąpienia siły wyższej Strony umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu 
ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych. 

3. Warunki wprowadzenia zmiany do umowy: 
1) Strona występująca o zmianę postanowień umowy zobowiązana jest do udokumentowania 

zaistnienia okoliczności, o których mowa w niniejszym paragrafie, 
2) wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie, 
3) warunkiem dokonania zmian jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę, zawierającego: 

a) opis propozycji zmiany wraz z szacunkiem jak proponowane zmiany wpłyną na termin realizacji 
przedmiotowej Umowy, 

b) uzasadnienie zmiany. 

4. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

§ 11 
 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Ustawy prawo zamówień 
publicznych, kodeksu cywilnego i inne przepisy mające związek z przedmiotem umowy. 

2. Wszelkie spory powstałe pomiędzy stronami wynikające z niniejszej umowy lub z nią związane, nie 
dające się rozwiązać w sposób polubowny będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny w 
właściwy dla Zamawiającego. 

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 
Załączniki: 

1. Formularz oferty Wykonawcy. 
 
 
 
 

 

Zamawiający        Wykonawca 
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