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„Komunikacja Miejska Łomianki”  
                Sp. z o.o. 

05-092 Łomianki, Kiełpin ul. Rolnicza 248,  

tel. (22) 751-33-79, (22) 751-21-75 
 

 

 Kiełpin, dnia 10.03.2022 r. 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT  

(SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA)  

nr ZW/3/2022  

Sukcesywna dostawa olejów i smarów na potrzeby  

Komunikacji Miejskiej Łomianki Sp. z o.o.  

 
1. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego;  

Komunikacja Miejska Łomianki Spółka z o.o.  

05-092 Łomianki, Kiełpin, ul. Rolnicza 248, NIP 118-07-46-143, REGON 

01227136200000, 

Tel. 227513379,  

nr BDO 000233238 

 

2. Tryb udzielenia zamówienia: 

2.1. Postępowanie prowadzone jest na zasadach ogólnych przepisów Kodeksu 

Cywilnego. 

2.2. Niniejsze postępowanie prowadzone jest bez stosowania przepisów ustawy Prawo 

zamówień publicznych (podstawa prawna: zamówienie sektorowe, wartość 

zamówienia nie przekracza wartości określonych w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 

11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych tekst jedn. Dz. U. z  2021 r. poz. 1129 

ze zm.).  

2.3. Treść złożonych ofert musi być zgodna z treścią SIWZ pod rygorem ich odrzucenia. 

2.4. Inne formy dopuszczenia ofert: (np. wariantowe lub częściowe)- nie dotyczy. 

2.5. Zamawiającemu przysługuje prawo do zamknięcia postępowania bez wybrania 

którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny. 

 

3. Opis przedmiotu zamówienia. 

3.1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa olejów silnikowych, 

przekładniowych, hydraulicznych oraz smarów na potrzeby KMŁ. 

3.2. Asortyment i jego szacunkowe ilości określa tabela poniżej: 

 

L.p. ASORTYMENT 

 

J.m. Ilość 

 

 

 

 

 

 

1 

Olej silnikowy syntetyczny: Orlen Platinum Ultor Progress 10W40. 

lub równoważny spełniający poniższe wymagania: 

Jakość minimum: API: CI-4 , ACEA: E6/ E7 

Lepkość: SAE: 10W–40,  

Przeznaczony do silników diesla wyposażonych w układy recyrkulacji spalin, z 

i bez filtrów cząstek stałych oraz do silników z selektywnym katalizatorem 

redukującym tlenki azotu w spalinach spełniających normy emisji Euro V i  

Euro VI.   

 

 

 

 

 

litr 

 

 

 

 

 

600 
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Olej musi spełniać aprobaty, normy lub wymagania:  

MAN M3477, CUMMINS CES 20076/77, DAF. 

Dostarczany w opakowaniach fabrycznych o pojemności około 200 litrów. 

 

 

 

 

 

2 

Olej silnikowy: Orlen Platinum Ultor Futuro 15W40. 

lub równoważny spełniający poniższe wymagania: 

Jakość minimum: API: CJ-4/ CI-4 plus,  ACEA E9, E7 

Lepkość: SAE 15W40, 

Przeznaczony do silników diesla wyposażonych w układy recyrkulacji spalin, z 

i bez filtrów cząstek stałych oraz do silników z selektywnym katalizatorem 

redukującym tlenki azotu w spalinach spełniających normy emisji Euro V i  

Euro VI. 

Olej musi spełniać aprobaty, normy lub wymagania:  

MAN M3575, CUMMINS CES 20081. 

Dostarczany w opakowaniach fabrycznych o pojemności około 200 litrów. 

 

 

litr 

 

 

600 
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Olej przekładniowy do smarowania hipoidalnych przekładni pojazdów 

mechanicznych: Orlen Hipol GL-5, lub równoważny spełniający poniższe 

wymagania: 

Jakości w/g API: GL-5, klasy lepkości w/g SAE 80W-90, 

Dostarczany w opakowaniach fabrycznych o pojemności około 200 litrów. 

 

 

 

litr 

 

 

 

200 

 

 

 

4 

Olej do automatycznych skrzyń biegów: Orlen Hipol ATF II D, lub 

równoważny, spełniający poniższe wymagania: 

typu ATF, klasy II-D,  

Spełniający normy lub aprobaty: ZF TE-ML 02F, 03D, 04D, 14A, 17C 

Voith H55.6335xx (G 607)  

Spełnia wymagania: GM Dexron® II D  

Dostarczany w opakowaniach fabrycznych o pojemności około 200 litrów. 

 

 

 

litr 

 

 

 

400 

 

 

5 

Olej do napędu hydrostatycznego wentylatora typu: L-HV 32, lub 

równoważny spełniający poniższe wymagania: 

Olej powinien charakteryzować się następującymi właściwościami: 

 Klasa jakości wg ISO 11158 – HV 

 lepkość kinematyczna w temperaturze 40°C: 28.8-35.2 [mm2/s, cSt] 

 wskaźnik lepkości: min 140 

 temperatura płynięcia: max -30 [°C] 

 temperatura zapłonu:  min 180 [°C] 

 klasa lepkości ISO 32 

Dostarczany w opakowaniach fabrycznych o pojemności około 200 litrów. 

 

 

litr 

 

 

200 

 

 

6 

Smar  do łożysk tocznych:  

typu ŁT-43, przeznaczony do smarowania łożysk tocznych i innych elementów 

pojazdów samochodowych, temperatura pracy -30 do 130°C.  

Odporny na wymywanie wodą. 

Dostarczany w opakowaniach fabrycznych o pojemności około 10 – 20 kg 

 

 

 

kg 

 

 

 

20 

 

 

 

7 

Smar do układów centralnego smarowania: BP Energrease ZS 00, lub 

równoważny spełniający poniższe wymagania: 

klasa konsystencji NLGI:00/000  

do smarowania  za pomocą centralnych układów smarowania w temperaturach 

od – 40
0
C do +120

0
C. 

Dostarczany w opakowaniach fabrycznych o pojemności około 10 – 20 kg. 

 

 

 

Kg 

 

 

 

30 

 

 

 

8 

Smar do łożysk tocznych:  

Typu ŁT4-S2 , zakres temperatur roboczych od -30ºC do 120ºC  

Klasa NLGI: 2 

Normy, aprobaty, specyfikacje:  

 

 

 

Kg 

 

 

 

20 
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DIN51502/51825:  KP2K-20 

ISO 6743: ŁT4S2: ISO-L-XCCHB 2 

Dostarczany w opakowaniach fabrycznych o pojemności około 10 – 20 kg. 

 

 

9 

Smar podwoziowy: 

Typu STP 

Smar wapniowy o konsystencji klasy 1. Bazą olejową jest olej mineralny o 

lepkości w granicach 36-60 mm2/s w 50°C , odporny na działanie wody.  

Dostarczany w opakowaniach fabrycznych o pojemności około 10 – 20 kg. 

 

 

 

Kg. 
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3.3. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza dostarczy 

Zamawiającemu w terminie 2 dni: 

a) Karty charakterystyki dla każdego rodzaju produktu. Sporządzone zgodnie z 

Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 ze zm. 

b) Opis oferowanego produktu (dla każdego rodzaju produktu) zawierający 

nazwę produktu, typowe parametry fizykochemiczne, aprobaty, normy lub 

specyfikacje. 

3.4. Zamawiający ma prawo żądać świadectwa jakości do dowolnej, zamówionej partii 

produktu. Świadectwo jakości musi być w języku polskim i zawierać informacje 

zgodne z pkt. 3.3 ppkt.b. 

3.5. Przedmiot zamówienia winien być dostarczany do siedziby Zamawiającego, 

mieszczącej się w Kiełpinie ul. Rolnicza 248, 05-092 Łomianki, transportem na koszt i 

ryzyko Wykonawcy. 

3.6. Dostawy winny być realizowane wyłącznie w dni robocze (od poniedziałku do piątku) 

w godzinach od 7.00 do 15.00. 

3.7. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić ciągłość i płynność dostaw przedmiotu 

zamówienia w czasie trwania umowy.  

3.8. Zamawiający wymaga, aby każdy dostarczony produkt w ramach niniejszego 

zamówienia był dostarczony w oryginalnie zaplombowanych przez producenta 

produktu opakowaniach. 

3.9. Każde dostarczone opakowanie przedmiotu zamówienia winno posiadać czytelne 

oznaczenie języku polskim, określające co najmniej: pojemność opakowania, nazwę 

dostarczonego asortymentu, jego klasę jakości (wg API, ACEA w przypadku olei, wg 

NLGI w przypadku smarów), klasę lepkości (wg SAE) nazwę producenta oraz datę 

produkcji. 

3.10. Wykonawca jest zobowiązany zrealizować zamówioną dostawę w terminie do 3 dni 

(nie wliczając sobót, niedziel i świąt), licząc od dnia otrzymania zapotrzebowania, 

zawierającego ilość i rodzaj zamawianego produktu, otrzymanego faksem lub pocztą 

elektroniczną  od Zamawiającego.  

3.11. Zamawiający maksymalnie będzie zamawiał jednorazowo do 400 litrów oleju.  

3.12. Zamawiający ma uprawnienie do zamawiania pojedynczych opakowań danego 

asortymentu.  

3.13. Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy, 

niezależnie od uprawnień przysługujących mu z tytułu gwarancji producenta. 

3.14. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykonania badania jakościowego  

dostarczonego lub eksploatowanego oleju, w laboratorium pracującym w systemie 

jakości zgodnym z międzynarodową normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005, na 

zgodność badanej próbki z deklarowaną w świadectwie jakości dołączaną do każdej 

partii dostarczonego produktu.   

 

4. Termin wykonania zamówienia i sposób zapłaty.  
4.1. Umowa na dostawę zostanie zawarta na okres 6 miesięcy.  

http://www.orlenlaboratorium.pl/PL/DlaBiznesu/Strony/ISO-17025.aspx
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4.2. Termin płatności: 14 dni, licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury 

VAT.  

 

5. Kryteria oceny oferty. 

Przy ocenie ważnych ofert Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium: 

Łączna cena oferty – 100%. 
 

6. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania 

tych warunków. 

W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, Wykonawca 

zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty i oświadczenia: 

 

6.1. Oświadczenie wg wzoru załącznika nr 2 do siwz; 

6.2. Wykaz wykonywanych należycie dostaw (wg wzoru załącznika nr 3 do siwz), 

zawierający wykaz wykonanych w ciągu ostatniego roku, dwóch dostaw 

odpowiadających przedmiotowi niniejszego zamówienia o wartości co najmniej  

15 000 złotych netto każda. 

 

Zamawiający wykluczy Wykonawcę, który na dzień otwarcia ofert został wykreślony z 

Wykazu podatników VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej 

(KAS). Zamawiający przeprowadzi weryfikację z pomocą Rejestru udostępnionego na 

stronie: https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka  

 

7. Sposób przygotowywania oferty oraz osoby do kontaktu: 

7.1.Oferta powinna zawierać wypełniony i podpisany formularz ofertowy zgodny ze 

wzorem formularza ofertowego stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ wraz 

z kalkulacją ceny (załącznik A do formularza oferty), oraz dokumenty wskazane w pkt 

6 siwz. 

7.2.W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się 

udzielenie zamówienia, do oferty dołączone powinno być pełnomocnictwo w 

oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, 

pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile umocowanie do dokonania przedmiotowej 

czynności nie wynika z dokumentów rejestrowych załączonych do oferty. 

7.3.Zamawiający dopuszcza następujące formy złożenia oferty:  

7.3.1 W formie papierowej w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie. Na kopercie 

należy umieścić nazwę oraz adres Zamawiającego, nazwę (firmę) i siedzibę 

(adres) wykonawcy oraz nazwę postępowania: „Oferta - Sukcesywna dostawa 

olejów i smarów”. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego lub wysłać 

na adres: Komunikacja Miejska Łomianki Sp. z o.o. Kiełpin ul. Rolnicza 248, 

05-092 Łomianki; 

albo 

7.3.2 W formie elektronicznej w formacie skanu. Ofertę należy przesłać na adres 

e mail: zamowienia.publiczne@kmlomianki.info  

7.4.Oferta musi być sporządzona w języku polskim. 

7.5.Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty. 

7.6.Osoby do kontaktu ze strony Zamawiającego:  

Piotr Nowicki, e-mail: techniczny@kmlomianki.info, tel. 22-751-33-79  

 

8. Termin złożenia oferty: 

8.1. Ofertę należy złożyć do dnia 21 marca 2022 r. do godziny  12:00. 

8.2. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert zostanie 

nie będzie podlegała ocenie. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, 

https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka
mailto:zamowienia.publiczne@kmlomianki.info
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Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed 

upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert. 

 

9. 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) Wraz ze złożeniem oferty wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich 

danych osobowych Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 

6 ust. 1 lit. a, b i f RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o 

udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zapytania ofertowego; 

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

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w celu wyłonienia najlepszej 

oferty; 

4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, 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) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane  

w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

6) 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; 

7) 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. 

 

10. Załączniki: 

1) formularz ofertowy wraz z załącznikiem A (kalkulacja ceny oferty), 

2) oświadczenie Wykonawcy, 

3) Wykaz wykonanych dostaw, 

4) Wzór umowy.  

Członek Zarządu 

Dyrektor ds. technicznych i przewozów 

 

 

 

 

mailto:ado@kmlomianki.info
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Załącznik nr 1 do SIWZ ZW/3/2022 
 

Formularz oferty  

 

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

(pieczęć firmowa) 

 

Pełna nazwa Wykonawcy:  

 

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

 

Adres Wykonawcy: 

 

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

 

Forma organizacyjno prawna: 

 

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

 

NIP:  .......................................................; REGON:......................................... 

 

 

Nr telefonu  .........................................; e-mail …..................... 

  

Komunikacja Miejska Łomianki Spółka z o.o. 

05-092 Łomianki, Kiełpin, ul. Rolnicza 248 

 

Składając ofertę w postępowaniu na:  

Sukcesywną dostawę olejów i smarów na potrzeby KMŁ Sp. z o.o. 

 

oferuję realizację całego zamówienia zgodnie z siwz za łączną cenę:  

netto  ………………………. zł  

stawka podatku VAT ........%, tj.: …………………zł 

łączna cena oferty brutto:…………………………z 

obliczoną na postawie kalkulacji stanowiącą załącznik nr A do formularza oferty.  

1. ZOBOWIĄZUJEMY się do zrealizowania zamówienia zgodnie ze wszystkimi 

warunkami zawartymi w SIWZ oraz w załącznikach. 

2. OŚWIADCZAMY, że zadeklarowana cena zawiera wszystkie koszty składające się 

na należyte wykonanie przedmiotu zamówienia.  

3. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków 

Zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej zasadami postępowania. 

 

 
………………………………………………………… 

 (data i podpis osoby uprawnionej/osób uprawnionych  

                          do reprezentowania wykonawcy/wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia) 
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Załącznik A do formularza oferty  

 
L.p ASORTYMENT 

(Wpisać nazwę produktu)  

J.m. Ilość Cena 

jednostkowa 

netto 

(w zł) 

Wartość 

netto  

(w zł)  

1 Olej silnikowy syntetyczny: Orlen Platinum Ultor 

Progress 10W40. lub równoważny tj: 

……………………………………………………

……………………………………………………

…… 

Dostarczany w opakowaniach fabrycznych o 

pojemności około 200 litrów. 

 

 

 

 

litr 

 

 

 

600 

  

2 Olej silnikowy: Orlen Platinum Ultor Futuro 

15W40. 

lub równoważny tj: 

……………………………………………………

……………………………………………………

……Dostarczany w opakowaniach fabrycznych o 

pojemności około 200 litrów. 

 

 

 

litr 

 

 

600 

  

3 Olej przekładniowy do smarowania 

hipoidalnych przekładni pojazdów 

mechanicznych: Orlen Hipol GL-5, lub 

równoważny tj: 

……………………………………………………

……………………………………………………

……Dostarczany w opakowaniach fabrycznych o 

pojemności około 200 litrów. 

 

 

 

 

litr 

 

 

 

200 

  

4 Olej do automatycznych skrzyń biegów: Orlen 

Hipol ATF II D, lub równoważny tj: 

……………………………………………………

……………………………………………………

……Dostarczany w opakowaniach fabrycznych o 

pojemności około 200 litrów. 

 

 

 

 

litr 

 

 

 

400 

  

5 Olej do napędu hydrostatycznego wentylatora 

typu: L-HV 32, lub równoważny tj: 

……………………………………………………

……………………………………………………

……Dostarczany w opakowaniach fabrycznych o 

pojemności około 200 litrów. 

 

 

 

litr 

 

 

200 

  

6 Smar  do łożysk tocznych:  

typu ŁT-43, przeznaczony do smarowania łożysk 

tocznych i innych elementów pojazdów 

samochodowych lub równoważny tj: 

……………………………………………………

……………………………………………………

……Dostarczany w opakowaniach fabrycznych o 

 

 

 

kg 

 

 

 

20 
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pojemności około 10 – 20 kg 

7 Smar do układów centralnego smarowania: BP 

Energrease ZS 00, lub równoważny tj: 

……………………………………………………

……………………………………………………

……. 

Dostarczany w opakowaniach fabrycznych o 

pojemności około 10 – 20 kg. 

 

 

 

 

Kg 

 

 

 

30 

  

8 Smar do łożysk tocznych:  

Typu ŁT4-S2 , zakres temperatur roboczych od -

30ºC do 120ºC  

lub równoważny tj: 

……………………………………………………

……………………………………………………

……Dostarczany w opakowaniach fabrycznych o 

pojemności około 10 – 20 kg. 

 

 

 

Kg 

 

 

 

20 

  

9 Smar podwoziowy: 

Typu STP 

lub równoważny tj: 

……………………………………………………

……………………………………………………

……Dostarczany w opakowaniach fabrycznych o 

pojemności około 10 – 20 kg. 

 

 

 

Kg. 

 

 

 

10 

  

 Razem (wartość całego zamówienia)  

 

 
………………………………………………………… 
 (data i podpis osoby uprawnionej/osób uprawnionych  

                          do reprezentowania wykonawcy/wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia) 
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Załącznik nr 2 do SIWZ ZW/3/2022 

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  

 

 

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

(pieczęć firmowa) 

 

 

Składając ofertę w postępowaniu na:  

 

Sukcesywną dostawę olejów i smarów na potrzeby KMŁ Sp. z o.o. 

 

oświadczam/my, że: 

 

1) Posiadam/my uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności  

jeżeli przepisy  prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

2) Posiadam/my wiedzę i doświadczenie; 

3) Dysponuję/jemy  odpowiednim potencjałem  technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia; 

4) Jestem/śmy w sytuacji ekonomicznej i  finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia. 

5) Oświadczam/my, że przystępując do postępowania na udzielenie zamówienia nie 

złożono wniosku o ogłoszenie upadłości ani nie ogłoszono upadłości. 

 

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom 

odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 k.k. 

 

 

 

 

 
………………………………………………………… 
 (data i podpis osoby uprawnionej/osób uprawnionych  

                          do reprezentowania wykonawcy/wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia) 
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Załącznik nr 3 do SIWZ ZW/3/2022 

 

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

(pieczęć firmowa) 

 

WYKAZ WYKONANYCH  W CIĄGU OSTATNICH 3 LAT DOSTAW 

Wykaz wykonanych w ciągu ostatniego roku dostaw  

 

oświadczam, że wykonaliśmy należycie nw. dostawy: 

 

 

 

Lp. 

 

Przedmiot 

zamówienia  

Termin  realizacji   

Wartość 

dostaw  

netto w zł  

 

 

Nazwa 

Zleceniodawcy/adres 

 
Data 

Rozpoczęcia 

Data 

zakończenia 

1.   

 

 

    

2.      

 

 

 

 

 

 

 
………………………………………………………… 

 (data i podpis osoby uprawnionej/osób uprawnionych  
                          do reprezentowania wykonawcy/wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia) 
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Załącznik nr 4 do SIWZ ZW/3/2022 

WZÓR UMOWY 

 

zawarta w dniu ……2022 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; 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 11 697 500,00 PLN zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM  

reprezentowaną przez: 

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

 

a 

………………………………….. , z siedzibą w ……………. przy ulicy 

…………………….., wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez 

……………………………….. , zwaną w treści umowy „Wykonawcą”, NIP …………….., 

reprezentowaną przez: 

§ 1 

 

1. Przedmiotem umowy jest zakup i sukcesywna dostawa w okresie 6 miesięcy od daty 

zawarcia niniejszej umowy olejów silnikowych, przekładniowych, hydraulicznych, oraz 

smarów spełniających wymienione niżej parametry i wymagania w następującym 

asortymencie, szacunkowych ilościach i stałej cenie:  

 
L.p. ASORTYMENT 

(Wpisać nazwę produktu)  
J.m. Ilość Cena 

jednostko

wa netto 

(w zł) 

Wartość 

netto (w zł)  

 

 

 

 

1 

Olej silnikowy syntetyczny: Orlen Platinum Ultor 

Progress 10W40. lub równoważny tj: 

………………………………………………………

……………………………………………………… 

Dostarczany w opakowaniach fabrycznych o 

pojemności około 200 litrów. 

 

 

 

 

litr 

 

 

 

600 

  

 

 

 

 

 

 

2 

Olej silnikowy: Orlen Platinum Ultor Futuro 

15W40. 

lub równoważny tj: 

………………………………………………………

………………………………………………………

Dostarczany w opakowaniach fabrycznych o 

pojemności około 200 litrów. 

 

 

 

litr 

 

 

600 

  

 

 

 

3 

Olej przekładniowy do smarowania hipoidalnych 

przekładni pojazdów 

mechanicznych: Orlen Hipol GL-5, lub 

równoważny tj: 

………………………………………………………

………………………………………………………

Dostarczany w opakowaniach fabrycznych o 

 

 

 

litr 

 

 

 

200 
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pojemności około 200 litrów. 

 

 

 

4 

Olej do automatycznych skrzyń biegów: Orlen 

Hipol ATF II D, lub równoważny tj: 

………………………………………………………

………………………………………………………

Dostarczany w opakowaniach fabrycznych o 

pojemności około 200 litrów. 

 

 

 

 

litr 

 

 

 

400 

  

 

 

5 

Olej do napędu hydrostatycznego wentylatora 

typu: L-HV 32, lub równoważny tj: 

………………………………………………………

………………………………………………………

Dostarczany w opakowaniach fabrycznych o 

pojemności około 200 litrów. 

 

 

 

litr 

 

 

200 

  

 

6 
Smar  do łożysk tocznych:  

typu ŁT-43, przeznaczony do smarowania łożysk 

tocznych i innych elementów pojazdów 

samochodowych lub równoważny tj: 

………………………………………………………

………………………………………………………

Dostarczany w opakowaniach fabrycznych o 

pojemności około 10 – 20 kg 

 

 

 

kg 

 

 

 

20 

  

7 Smar do układów centralnego smarowania: BP 

Energrease ZS 00, lub równoważny tj: 

………………………………………………………

……………………………………………………… 

Dostarczany w opakowaniach fabrycznych o 

pojemności około 10 – 20 kg. 

 

 

 

 

Kg 

 

 

 

30 

  

8 Smar do łożysk tocznych:  

Typu ŁT4-S2 , zakres temperatur roboczych od -

30ºC do 120ºC  

lub równoważny tj: 

………………………………………………………

………………………………………………………

Dostarczany w opakowaniach fabrycznych o 

pojemności około 10 – 20 kg. 

 

 

 

Kg 

 

 

 

20 

  

9 Smar podwoziowy: 

Typu STP 

lub równoważny tj: 

………………………………………………………

………………………………………………………

Dostarczany w opakowaniach fabrycznych o 

pojemności około 10 – 20 kg. 

 

 

 

Kg. 

 

 

 

10 

  

 Razem (wartość całego zamówienia)  
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2. Podane w ust. 1 ilości asortymentu są szacunkowe i mogą ulec zmniejszeniu lub 

zwiększeniu w poszczególnych pozycjach, w całym okresie realizacji zamówienia w 

zależności od potrzeb Zamawiającego.  

3. Realizacja przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniem ust. 2 niniejszego paragrafu 

nie będzie stanowiła niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez 

Zamawiającego. 

  

§ 2 

WARUNKI REALIZACJI DOSTAW 

 

1. Zamawiający ma prawo żądać świadectwa jakości do dowolnej, zamówionej partii 

produktu, wystawionego przez producenta, potwierdzającego  jego zgodność z 

deklarowaną w opisie oferowanego produktu. Świadectwo jakości musi być 

sporządzone w języku polskim i zawierać typowe parametry fizykochemiczne, 

aprobaty, normy lub specyfikacje. 

2. Przedmiot zamówienia winien być dostarczany do siedziby Zamawiającego, 

mieszczącej się w Kiełpinie przy ul. Rolniczej 248, 05-092 Łomianki, transportem na 

koszt i ryzyko wykonawcy. 

3. Dostawy winny być realizowane wyłącznie w dni robocze (od poniedziałku do piątku) 

w godzinach od 7.00 do 15.00. 

4. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić ciągłość i płynność dostaw przedmiotu 

zamówienia w czasie trwania umowy. 

5. Zamawiający wymaga, aby każdy dostarczony produkt w ramach niniejszego 

zamówienia był dostarczony w oryginalnie zaplombowanych przez producenta 

produktu opakowaniach. 

6. Każde dostarczone opakowanie przedmiotu zamówienia winno posiadać czytelne 

oznaczenie języku polskim, określające co najmniej pojemność opakowania, nazwę 

dostarczonego asortymentu, stanowiącego przedmiot zamówienia, jego klasę jakości 

(wg API w przypadku olei, wg NLGI w przypadku smarów), klasę lepkości (wg SAE) 

nazwę producenta oraz datę produkcji. 

7. Wykonawca jest zobowiązany zrealizować zamówioną dostawę w terminie 3 dni, (nie 

wliczając sobót, niedziel i świąt) licząc od dnia otrzymania zapotrzebowania, 

zawierającego ilość i rodzaj zamawianego produktu, otrzymanego faksem lub pocztą 

elektroniczną  od Zamawiającego. Warunkiem utrzymania tego terminu jest wysłanie 

zamówienia w  dni robocze w godz. 7:00 – 15:00. 

8. Zamawiający maksymalnie jednorazowo będzie zamawiał do 400 litrów oleju. 

9. Zamawiający ma uprawnienie do zamawiania pojedynczych opakowań.  

10. Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy, 

niezależnie od uprawnień przysługujących mu z tytułu gwarancji producenta. 

11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykonania badania jakościowego  

dostarczonego lub eksploatowanego oleju, w laboratorium pracującym w systemie 

jakości zgodnym z międzynarodową normą PN-EN ISO/IEC 17025, na zgodność 

badanej próbki z deklarowaną w świadectwie jakości. 
  

§ 3. 

CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI 

 

1. Ceny sprzedaży olejów, smarów, określone w § 1 ust. 1 niniejszej umowy są cenami 

uwzględniającymi wszelkie koszty poniesione przez Wykonawcę związane z 

realizacją niniejszej umowy i pozostają niezmienne przez cały okres jej 

obowiązywania. 

http://www.orlenlaboratorium.pl/PL/DlaBiznesu/Strony/ISO-17025.aspx
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2. Zamawiający zobowiązany jest do uregulowania należności za zakupiony i 

dostarczony od Wykonawcy przedmiot umowy w terminie 14 dni, licząc od daty 

otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.  

3. 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 2021r. poz. 685  ze zm.).  

4. Wykonawca wystawi fakturę za rzeczywistą ilość zamówionych i dostarczonych 

olejów, smarów, za każdą dostawę oddzielnie. 

5. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

6. Na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 

(t. jedn. Dz.U. z 2021r. poz. 685 ze zm.), Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie 

faktur, duplikatów tych faktur oraz ich korekt w formie elektronicznej przez 

Wykonawcę.  

7. W przypadku gdy, przeszkody techniczne lub formalne uniemożliwiają przesłanie 

faktur drogą elektroniczną, Zamawiający zobowiązuje się przyjmować faktury w 

formie papierowej. 

8. Faktury będą przesyłane na adres e-mail: faktury@kmlomianki.info wystawiane 

przez: ………..* wpisać adres(y) e-mail Wykonawcy, z których będą dostarczane 

faktury. 

9. W razie zmiany adresu e-mail Strony zobowiązują się do niezwłocznego, pisemnego 

powiadomienia o nowym adresie. 

 

 

§ 4. 

KARY UMOWNE 

 

1. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w wyniku przeprowadzonego 

badania laboratoryjnego, o którym mowa w § 2 ust. 11, przedmiotu zamówienia 

wadliwego co do jakości zadeklarowanej w ofercie przetargowej Wykonawcy, 

Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia kosztów tego badania a także wymiany 

całego dostarczonego wcześniej, również będącego w eksploatacji, nie spełniającego 

wymaganych parametrów jakościowych produktu na wolny od wad w terminie 3 dni 

liczony od zgłoszenia zastrzeżeń przez Zamawiającego.  

2. W przypadku opóźnienia w dostarczeniu przedmiotu umowy, bądź niekompletnej 

dostawy, w terminie określonym w § 2 ust. 7 umowy Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu  karę umowną w wysokości 100,00 zł (słownie: sto złotych), za 

każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, do dnia dostawy przedmiotu umowy. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za nieterminowe dokonanie zapłaty 

w wysokości odsetek ustawowych. 

4. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego 

zastrzeżone kary umowne. 

 
§ 5. 

OKRES OBOWIĄZYWANIA I ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

 

1. Umowa zostaje zawarta na okres 6 miesięcy od dnia podpisania umowy. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia okresu obowiązywania umowy w 

przypadku gdy ceny nie ulegną zmianie. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 7 dni w 

przypadku trzykrotnego dostarczenia przez Wykonawcę wadliwej partii lub 

nieterminowej dostawy.  
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4. Odstąpienie od umowy nie skutkuje obowiązkiem zapłaty przez Zamawiającego na 

rzecz Wykonawcy kary umownej z tytułu odstąpienia od umowy. W przypadku 

odstąpienia od umowy, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego 

z tytułu wykonania części umowy. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej i 

powinno zawierać uzasadnienie. 

 

 

§ 6. 

WARUNKI UMOWY I POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1. Osobę odpowiedzialną za składanie zapotrzebowań u Wykonawcy są:  

Robert Pawłowski, tel. 506-082-811, e-mail: stacja.obslugi@kmlomianki.info oraz 

Piotr Nowicki 510-272-088, E-mail: techniczny@kmlomianki.info. Wykonawca 

wyznacza osobę odpowiedzialną za przyjmowanie od Zamawiającego 

zapotrzebowania na dostawy przedmiotu umowy Pana /Panią………………………, 

e-mail ………, tel. …………………. 

2. Wykonawca nie może zaangażować osób trzecich (podwykonawców) do wykonania 

zamówienia. 

3. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić jedynie z zachowaniem formy 

pisemnej – aneksem do umowy – pod rygorem nieważności. 

4. Strony zobowiązują się do rozwiązywania sporów, które wynikną podczas 

wykonywania niniejszej Umowy w ugodowy sposób. W przypadku, gdy negocjacje 

nie doprowadzą do polubownego rozwiązania sporu, będzie on rozpatrywany przez 

Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

5. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 

dla każdej ze Stron. 

 

Załącznik: klauzula RODO.  

 

 

ZAMAWIAJĄCY         WYKONAWCA 
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