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1  INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCEGO, W TYM NAZWA (FIRMA) I ADRES 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej, Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach,  

ul. Chorzowska 150, 44-100 Gliwice,  

kapitał zakładowy: 43 714 500 zł, 

nr KRS 0000102832 - Rejestr Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd Rejonowy w 

Gliwicach,  X Wydział Gospodarczy;  

NIP: 631-21-25-476; 

tel.: (32) 3304 600;   

fax: (32) 3304 601  

adres strony internetowej: www.pkm-gliwice.com.pl; 

adrese-mail: info@pkm-gliwice.com.pl 

 
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:  

▪ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej  

Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Chorzowskiej 150, tel. 32 330 46 00,  

e-mail: info@pkm-gliwice.com.pl 

▪ W razie jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych w PKM, SP. z o.o.  osobą 

właściwą do udzielenia wyjaśnień i odpowiedzi jest powołany w dniu 25.05.2018 roku  Inspektor ochrony 

danych osobowych, e-mail: iod@pkm-gliwice.com.pl 

▪ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym  

z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „Sukcesywne dostawy oleju napędowego dla 

PKM, Sp. z o.o. w Gliwicach, ul. Chorzowska 150 – sprawa nr UZP/PN/TM/1/2020prowadzonym w trybie 

przetargu nieograniczonego; 

▪ odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;   

▪ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 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; 

▪ 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;   

▪ w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 

stosowanie do art. 22 RODO; 

▪ posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

mailto:info@pkm-gliwice.com.pl
mailto:info@pkm-gliwice.com.pl
mailto:oid@pkm-gliwice.com.pl
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− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych1; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO2;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

▪ nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− 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. 

2  POSTANOWIENIA OGÓLNE, TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA 

2.1 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu 

o przepisy dotyczące zamówień sektorowych a w szczególności na podstawie przepisów art. 39-46 w związku z art. 

132 ust. 1 pkt 6 i art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity 

Dz.U.2015.2164 z dnia 2015.12.22 z późn. zm.) - zwaną również ustawą Pzp. 

2.2 Podstawa prawna opracowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: ustawa Pzp oraz inne obowiązujące 

akty prawne, w tym m.in.: 

2.2.1 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 16 grudnia 2019 r.  w sprawie kwot wartości 

zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi 

Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (Dz.U.2019.2450). 

2.2.2 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie dokumentów, jakich 

zamawiający może żądać od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. 

z 2016r., poz. 1126 z późn. zm.) wraz ze zmianami wprowadzonymi Rozporządzeniem Ministra 

Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018 r. (Dz.U.2018.1993). 

2.2.3 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji 

elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania  

i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz.U.2017.1320). 

2.3 Wartość zamówienia przekracza kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 

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

2.5 Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców, o którym mowa w art. 38 ust. 3 ustawy Pzp. 

2.6 Treść złożonych ofert musi być zgodna z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pod rygorem 

ich odrzucenia. 

2.7 Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

2.8 Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, za wyjątkiem okoliczności, o których mowa 

w art. 93 ust. 4 ustawy Pzp. 

2.9 Zamawiający informuje, że źródło finansowania przedmiotu zamówienia stanowią środki własne Zamawiającego.  

 
1Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania udzielenie 

zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może 

naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
2Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania,  

w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej  

lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 
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3  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

3.1 Przedmiotem zamówienia, jest dostawa 13 000 m3 oleju napędowego przeznaczonego do napędu silników 

szybkoobrotowych o zapłonie samoczynnym, stosowanych w autobusach komunikacji miejskiej, o parametrach 

określonych w tabeli 1., zwanego dalej olejem napędowym. 

3.2 Wymagany okres realizacji przedmiotu zamówienia: począwszy od daty rozpoczęcia obowiązywania umowy przez 

okres kolejnych 24 miesięcy.  

3.3 Kod Wspólnego Słownika Zamówień(CPV) 09134100-8. 

3.4 Oferowany olej napędowy musi spełniać co najmniej następujące wymagania w zakresie parametrów fizyko-

chemicznych i metod badań:  

3.4.1 Tabela 1. Wymagania minimalne dla dostarczonego paliwa:  

Lp. Parametr 
Jednostka 

miary 
Wartość  Metoda badań według 

1 Liczba cetanowa ( - )  nie mniej niż 51,0 
 EN ISO 5165 

 

2 Zawartość siarki (mg/kg) nie więcej niż 10,0 
 EN ISO 20846 

 

3 Zawartość wielopierścieniowych 

węglowodorów aromatycznych 
% (m/m) nie więcej niż 8,0 

 
EN 12916 

4 Zawartość estru metylowego kwasów 

tłuszczowych (FAME) 
% (V/V) nie więcej niż 7,0 

 
EN 14078 

 

3.5 Pozostałe parametry oleju napędowego powinny być zgodne z: 

3.5.1 PN-EN 590+A1:2017-06 Paliwa do pojazdów samochodowych – Oleje napędowe – Wymagania  

i metody badań; 

3.5.2 Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych 

dla paliw ciekłych (Dz.U. z 2015 r., poz.1680).  

3.6 W celu potwierdzenia, że oferowany olej napędowy odpowiada wymaganiom zawartym w niniejszej specyfikacji, 

Zamawiający wymaga:  

3.6.1 dokumentu określającego wzorcowe parametry oferowanego oleju napędowego (Załącznik C 

do Formularza ofertowego), potwierdzającego spełnienie wymagań stawianych przedmiotowemu olejowi 

napędowego; 

3.6.2 zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, iż oznaczone produkty 

będące przedmiotem dostawy odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym  

(np. świadectwo jakości wystawione przez certyfikowane laboratorium, potwierdzające zgodność 

oferowanego produktu z normami oraz określającego parametry fizyko-chemiczne oleju napędowego). 

3.7 W przypadku zmiany norm i przepisów określonych w pkt. 3.5.1 i 3.5.2 oferowany olej napędowy musi być zgodny 

ze zmienionymi normami i przepisami. 

3.8 Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej celem zapoznania się  

z warunkami realizacji zamówienia. 

3.9 Zamawiający wymaga, aby olej napędowy był dostarczany przez Wykonawcę własnymi lub wynajętymi 

autocysternami, na jego koszt i ryzyko, do stacji paliw Zamawiającego w Gliwicach, ul. Chorzowska 150, w dni 

robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00– 11:30. Zamawiający odmówi przyjęcia dostawy oleju 

napędowego po godzinie 11:30 i w konsekwencji Wykonawca będzie zobowiązany do realizacji dostawy w dniu 

następnym. 
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3.10 Minimalna wielkość pojedynczej dostawy wynosi 20 000 litrów. Dostawy te będą realizowane jedynie  

w sytuacjach, których Zamawiający nie mógł przewidzieć, np. w przypadku wystąpienia awarii na stacji paliw. 

3.11 Zamawiający wymaga, aby przy każdej dostawie zawory spustowe lub skrzynia załadunkowo-rozładunkowa  

w autocysternach były zabezpieczone plombami.  

3.12 Pozostałe warunki przedstawiono, w tym szczegółowy sposób realizacji dostaw i wymagane dokumenty, określono 

we wzorze umowy.  

3.13 Dodatkowe informacje dotyczące Zamawiającego:  

3.13.1 stacja paliw Zamawiającego wyposażona jest w 3-komorowy zbiornik podziemny o łącznej pojemności 

100 m3 i zbiornik podziemny o pojemności 10 m3 , których stan napełnienia monitoruje zainstalowany 

system kontrolno-pomiarowy Site Sentinel;  

3.13.2 wszystkie urządzenia służące do pomiaru ilości oleju napędowego (podziemne zbiorniki wraz  

z oprzyrządowaniem i dystrybutory) posiadają ważne świadectwa legalizacji, wystawione przez Okręgowy 

Urząd Miar;  

3.13.3 Zamawiający posiada ważną koncesję w zakresie obrotu paliwami ciekłymi wystawioną przez Urząd 

Regulacji Energetyki zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo Energetyczne (Dz.U. 1997  

nr 54 poz. 348, tekst jednolity Dz.U.2019.755). 

4  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA 

4.1 O udzielenie zamówienia publicznego może ubiegać się Wykonawca, który: 

4.1.1 nie podlega wykluczeniu, tj. wobec którego nie zachodzą okoliczności określone w art. 24 ust 1  

pkt. 12-23 ustawy Pzp, z uwzględnieniem postanowień, o których mowa w art. 133 ust. 4, tzn. wykonawca 

nie podlega wykluczeniu w przypadku, o którym  mowa w  art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d, oraz w przypadku, o 

którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14, jeżeli osoba o której mowa w tym przepisie została skazana za 

przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d, 

4.1.2 nie podlega wykluczeniu na postawie następujących dodatkowych przesłanek: 

4.1.2.1 o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, tj. w stosunku, do którego otwarto likwidację, 

w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane 

zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego 

majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. 

U. z 2015 r. poz. 978 ze zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który 

po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, 

jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba 

że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 

r. - Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 233 ze zm.); 

4.1.2.2 o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp, tj.: który naruszył obowiązki dotyczące 

płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, 

z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że Wykonawca dokonał 

płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 

wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych 

należności. 

4.1.3 spełnia warunki udziału dotyczące:  

4.1.3.1 kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, przez co 

Zamawiający rozumie posiadanie koncesji na obrót paliwami ciekłymi ( wraz z dowodem 

uiszczenia aktualnej opłaty koncesyjnej lub dokumentem potwierdzającym zwolnienie  

z obowiązku wniesienia opłaty koncesyjnej); 



 

 

nmhrk 

  
Nr sprawy: UZP/PN/TM/1/2020 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  - str. 6. 

 

Sukcesywne dostawy oleju napędowego dla PKM, Sp. z o.o. w Gliwicach 
 

 

 

 

4.1.3.2 sytuacji ekonomicznej lub finansowej, przez co Zamawiający rozumie: 

− posiadanie opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, 

że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia równą 

co najmniej 4 000 000 zł (słownie: cztery miliony złotych). Do oferty należy dołączyć 

potwierdzenie opłacenia polisy lub fakt opłacenia musi wynikać z treści dokumentu. 

− posiadanie dostępu do wolnych środków finansowych lub zdolność kredytową 

pozwalającą na ubieganie się o kredyt w wysokości co najmniej 4 000 000 zł (słownie: 

cztery miliony złotych), potwierdzoną w opinii bankowej. 

− osiągnięcie w ostatnich trzech latach obrotowych, a jeżeli okres działalności jest krótszy 

w tym okresie przychodu rocznego z działalności wynoszącego co najmniej 20 000 000 zł 

(słownie: dwadzieścia milionów złotych), w tym w obszarze objętym zamówieniem 

12 000 000 zł (słownie: dwanaście milionów złotych), bez podatku VAT; 

4.1.3.3 zdolności technicznej lub zawodowej, przez co Zamawiający rozumie należyte wykonanie 

w ciągu trzech lat dostaw, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 

z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia 

poświadczenia potwierdzającego, że dostawy te zostały wykonane należycie. Wymagane jest 

wykonanie/wykonywanie z należytą starannością dostaw oleju napędowego, realizowanych 

autocysternami, w okresie kolejnych 12 miesięcy w ilości minimum 400 m3 w każdym 

miesiącu. 

4.1.4 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Przepisy dotyczące Wykonawcy 

stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. W przypadku 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w pkt 5 

niniejszej SIWZ zostaną spełnione wyłącznie, jeżeli Ci Wykonawcy wykażą, że łącznie spełniają 

te warunki. 

4.1.5 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego zobowiązani są 

do złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa do ich reprezentowania w niniejszym postępowaniu albo 

do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem 

przez notariusza. 

Uwaga: Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, 

Zamawiający żąda złożenia przed zawarciem umowy w sprawie niniejszego zamówienia umowy 

regulującej współpracę tych Wykonawców. 

4.1.6 Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w pkt 4, dokonana zostanie  zgodnie 

z formułą „spełnia - nie  spełnia"  w oparciu  o  informacje  zawarte w oświadczeniach i dokumentach 

wyszczególnionych w pkt 5 SIWZ. Z treści ww. dokumentów musi jednoznacznie wynikać, 

iż ww. warunki Wykonawca spełnił. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji ww. dokumentów. 

4.1.7 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt 4.1.3 niniejszej 

SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać 

na zdolnościach technicznych, lub zawodowych, lub sytuacji finansowej, lub ekonomicznej innych 

podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

4.1.7.1 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. 
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4.1.7.2 Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne 

lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez 

Wykonawcę Spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec 

tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1 

i 8 ustawy Pzp. 

4.1.8 Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia Wykonawcy zasobów dotyczących sytuacji finansowej 

lub ekonomicznej, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek 

nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie nie ponosi winy. 

5  WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE WARUNKÓW 

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA 

5.1 Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym 

w Załączniku A do Formularza Ofertowego. Przedmiotowe oświadczenie Wykonawca składa w formie Jednolitego 

Europejskiego Dokumentu Zamówienia (zwanego dalej  JEDZ), sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego 

formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust.2 

dyrektywy 2014/24/UE. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca 

nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

5.1.1 Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia następujących części Jednolitego Europejskiego 

Dokumentu Zamówienia: 

5.1.1.1 Części II sekcja A z wyłączeniem: 

5.1.1.2 wiersza dotyczącego informacji czy Wykonawca jest zakładem pracy chronionej; 

5.1.1.3 wiersza dotyczącego informacji o wpisie Wykonawcy do urzędowego wykazu zatwierdzonych 

Wykonawców; 

5.1.1.4 Części II sekcja B; 

5.1.1.5 Części II sekcja C; 

5.1.1.6 Części II sekcja D; 

5.1.1.7 Części III sekcja A; 

5.1.1.8 Części III sekcja B; 

5.1.1.9 Części III sekcja C z wyłączeniem: 

− wiersza dotyczącego informacji o naruszeniu przez Wykonawcę swoich obowiązków  

w zakresie prawa środowiska, prawa socjalnego i prawa pracy; 

− wiersza dotyczącego informacji o winie Zamawiającego w zakresie poważnego 

wykroczenia zawodowego; 

− wiersza dotyczącego informacji na temat wcześniejszych umów w sprawie zamówienia 

publicznego; 

5.1.1.10 Części III sekcja D; 

5.1.1.11 Części IV sekcja ; 

5.1.1.12 Części VI. 

5.1.2 Zamawiający informuje, że na stronie Urzędu Zamówień Publicznych znajduje się Instrukcja wypełniania 

Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia pod adresem: 

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0025/36196/Instrukcja-skladania-JEDZ-elektronicznie.pdf 
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5.1.3 JEDZ powinien zostać dołączony do oferty w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym 

podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę powinien zostać załączony na 

Platformie zakupowej, o której mowa w pkt. 6.1 SIWZ. Oświadczenia podmiotów składających ofertę 

wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ także powinny mieć 

formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez 

każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 

ustawy Pzp.  Analogiczny wymóg dotyczy JEDZ składanego przez podwykonawcę, na podstawie art. 25a 

ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 

5.1.4 Obowiązek złożenia JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym 

w sposób określony powyżej dotyczy również JEDZ składanego na wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy 

Pzp; w takim przypadku Zamawiający nie wymaga szyfrowania tego dokumentu. 

5.2 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w pkt. 5.1, 

składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy  

z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia. 

5.3 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich 

podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału  

w postępowaniu składa także oświadczenie o którym mowa w pkt. 5.1, dotyczące tych podmiotów. 

5.4 Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,  

do złożenia za pośrednictwem Platformy Zakupowej, o której mowa w pkt. 6.1 SIWZ, w wyznaczonym,  

nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 

5.4.1 informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w punkcie 4.1.1 

niniejszej SIWZ; 

5.4.2 zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega  

z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 

ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem 

podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,  

w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

5.4.3 zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca 

nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej  

niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, 

że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz  

z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu; 

5.4.4 oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu  

lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek  

na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – 

dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 

grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; 

5.4.5 oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu 

ubiegania się o zamówienie publiczne; 

5.4.6 oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa 

w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716); 
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5.4.7 odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli 

odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw 

wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; 

5.4.8 potwierdzenia, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego. 

5.4.9 informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość 

posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 

1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału  

w postępowaniu; 

5.4.10 sprawozdania finansowego albo jego części, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta 

zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego 

części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego inne 

dokumenty określające obroty oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie trzy lata 

obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres; 

5.4.11 oświadczenia Wykonawcy o rocznym obrocie wykonawcy lub o obrocie Wykonawcy w obszarze objętym 

zamówieniem, za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy – za ten okres; 

5.4.12 jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji 

finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego w pkt 5.4.8 - 5.4.11 może złożyć inny 

dokument, który w sposób wystarczający potwierdza spełnienie opisanych przez Zamawiającego 

warunków udziału w postępowaniu. 

5.4.13 dokumentów potwierdzających, że dostawy, o którym mowa w punkcie 4.1.3.3 SIWZ, zostały wykonane 

należycie. 

5.5 W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonych w SIWZ Zamawiający żąda 

złożenia: 

5.5.1 wykazu należycie wykonanych dostaw zgodnego z wymogami pkt. 4.1.3.3 SIWZ wraz z  dokumentami 

potwierdzającymi, że dostawy zostały wykonane należycie zgodnie ze wzorem stanowiącym punkt 21 

niniejszej SIWZ. 

5.6 Jeżeli, Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 

dokumentów, o których mowa w pkt 5.4: 

5.6.1 ppkt 5.4.1 składa informację z odpowiedniego rejestru, albo w przypadku braku takiego rejestru, inny 

równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym 

Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy 

informacja albo dokument, w zakresie zgodnym z pkt. 4.1.1 niniejszej SIWZ; 

5.6.2 ppkt 5.4.2, 5.4.3 i 5.4.7 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

5.6.2.1 nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne 

albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz 

z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie całości 

wykonania decyzji właściwego organu; 

5.6.2.2 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

5.7 Dokumenty, o których mowa w pkt 5.6.1 i ppkt 5.6.2.2 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ppkt 5.6.2.1powinien być wystawiony nie wcześniej 

niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 
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5.8 Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, 

której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 5.6, zastępuje się je dokumentem 

zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego 

reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub organem 

sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu  

na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienie z pkt 5.7 

stosuje się. 

5.9 Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce 

zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 5.4.1, składa 

dokument, o którym mowa w pkt 5.6.1 w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli  

w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument ma dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, 

zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub organem 

sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu  

na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienie  

z pkt 5.7, zdanie pierwsze stosuje się. 

5.10 Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 

5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca 

może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku, gdy w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta 

Wykonawca nie ma obowiązku złożenia ww. oświadczenia, zgodnie z pytaniami i odpowiedziami dotyczącymi 

przepisów nowelizacji ustawy Pzp z dnia 22 czerwca 2016 r. zamieszczonymi na stronie Urzędu Zamówień 

Publicznych. 

5.11 Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach 

określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych  

w pkt. 5.4.1-5.4.7. 

5.12 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców dokumenty, o których mowa w pkt 5.10 

oraz pkt 5.4.1 - 5.4.7 należy złożyć odnośnie każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia. Natomiast dokumenty, o których mowa w pkt 5.4.8 – 5.4.12 Wykonawcy składają tak, aby wykazać, 

że wspólnie spełniają warunki udziału w postępowaniu. 

5.13 Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w pkt. 5.4.1-5.4.7 dotyczących 

podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem,  

na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22 a ustawy. 

5.13.1 Dokumenty są składane w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii 

dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

5.13.2 Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego 

zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą. 

5.13.3 Poświadczenia za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, następuje 

przy użyciu kwalifikowalnego podpisu elektronicznego. 

5.13.4 Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów lub 

oświadczeń, wówczas, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie 

budzić wątpliwości co do jej prawdziwości.  

5.13.5 Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

5.13.6 Jeżeli kwoty w dokumentach są w walucie innej niż zł, Zamawiający dokona ich przeliczenia na zł według 

kursu średniego, publikowanego przez NBP z dnia publikacji ogłoszenia w TED. 
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6  SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZPRZEKAZYWANIA 

OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW. OSOBY UPRAWNIONEDO KONTAKTOWANIA SIĘ 

Z WYKONAWCAMI 

6.1 W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się tylko elektronicznie przy użyciu 

Platformy Zakupowej Open Nexus Sp. z o.o. (dalej jako „Platforma zakupowa” lub „Platforma”) tj. oferta oraz 

wszelkie dokumenty elektroniczne, oświadczenia, wnioski lub elektroniczne kopie dokumentów, oświadczeń 

lub wniosków, o których mowa w niniejszej SIWZ, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem 

https://platformazakupowa.pl/pn/pkm_gliwice. 

 

6.2 Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii 

dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie 

Internetowej Platformy zakupowej platformazakupowa.pl Open Nexus Sp. z o.o. 

(https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin). 

6.3 Za datę i godzinę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń 

lub elektronicznych kopii dokumentów oraz innych informacji przyjmuje się datę i godzinę ich przekazania  

na Platformę zakupową Zamawiającego, co oznacza, że data i godzina określona na platformie zakupowej jest datą 

i godziną przyjętą przez Zamawiającego przy określaniu terminu wpływu oferty, wniosków, dokumentów 

i oświadczeń. 

6.4 Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania zawiadomienia, wniosku 

lub informacji. Potwierdzenia należy przesłać również za pośrednictwem Platformy zakupowej. W przypadku braku 

potwierdzenia otrzymania korespondencji przez Wykonawcę, Zamawiający uznaje, że korespondencja wysłana 

za pośrednictwem Platformy zakupowej, została mu doręczona w sposób umożliwiający Wykonawcy zapoznanie się 

z jego treścią. 

6.5 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji, kierując swoje zapytania 

do Zamawiającego, ze wskazaniem numeru postępowania. Zapytania powinny być składane za pośrednictwem 

Platformy Zakupowej, o której mowa w pkt. 7.1.  Zamawiający, za pośrednictwem Platformy Zakupowej udzieli 

niezwłocznie wyjaśnień, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, 

że zapytanie o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego  

nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

6.6 Zamawiający zwraca się z prośbą, aby zapytania zostały również przesłane w wersji edytowalnej. 

6.7 W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę SIWZ  Zamawiający udostępni na Platformie Zakupowej. 

6.8 Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści 

ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający 

przedłuża termin składania ofert oraz zamieszcza informację na Platformie Zakupowej. 

6.9 Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości 

dotyczących treści SIWZ. 

6.10 Uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są pracownicy Zamawiającego: 

− Mirella MUSIOLIK:  tel. (32) 3304 602, 

− Karina ORZEŁ:  tel. (32) 3304 670, 

godziny pracy osób uprawnionych do kontaktowania się z Wykonawcami: w dni robocze, od poniedziałku  

do piątku, w godzinach: 800do 1300. 

https://platformazakupowa.pl/pn/pkm_gliwice
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin
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7  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

7.1 Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 

− co najmniej 500 000 zł (słownie: pięćset  tysięcy złotych), 

7.2 Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Dokument polecenia dokonania przelewu  

nie jest dowodem dokonania wpłaty - dokumentem potwierdzającym dokonanie wpłaty jest uznanie kwotą wadium 

rachunku Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 

7.3 Wykonawca, który nie wniósł wadium w terminie zostanie wykluczony z postępowania. 

7.4 Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach, zgodnie z art. 45 ust 6 ustawy Pzp. 

 

7.5 Wadium w pieniądzu wnosi się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego na konto  

BNP Paribas Bank Polska S.A.74 1600 1172 0002 3304 9488 6150, podając na poleceniu przelewu informację:  

„Wadium – Sukcesywne dostawy oleju napędowego dla PKM, Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach.  

Nr sprawy: UZP/PN/TM/1/2020". 

7.6 Wadium w formach innych niż pieniężna winno być wniesione za pośrednictwem Platformy zakupowej, 

Zamawiający wymaga złożenia dokumentu w formie elektronicznej, z zastrzeżeniem, iż będzie on podpisany 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Gwaranta tj. wystawcę gwarancji/poręczenia. 

7.7 Dokument gwarancji bankowej, ubezpieczeniowej, poręczenia powinien zawierać nieodwołalne zobowiązanie 

wypłaty kwoty określonej w gwarancji/poręczeniu na pierwsze, pisemne żądanie Zamawiającego, w przypadku 

zaistnienia przesłanek dla zatrzymania wadium określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp, bez jakichkolwiek 

dodatkowych warunków. 

7.8 Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 

46 ust. 3 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza. Zamawiający określi termin ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę. 

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

art. 46 ust. 4a ww. ustawy Pzp.  

7.10 Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je zgodnie z art. 46 ust. 4 ustawy – Prawo zamówień 

publicznych. 

7.11 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, w przypadkach określonych art. 46 ust. 5 oraz art. 46 ust. 4a 

ustawy – Prawo zamówień publicznych. 

8  TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

8.1 Wykonawca związany jest złożoną ofertą przez 60 dni licząc od dnia składania ofert. 

9  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 

9.1 Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ i przygotować ofertę 

zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie. 

9.2 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, a jej treść musi odpowiadać treści SIWZ. 

9.3 Oferta winna zawierać: 

9.3.1 wypełniony Formularz Ofertowy. 

9.3.2 wypełniony standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, 
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9.3.3 dokument potwierdzający wniesienie wadium (kserokopia polecenia przelewu lub dokumentu wniesienia 

wadium w innej formie – patrz pkt. 8.1 ÷ 8.7 SIWZ). 

Uwaga: Zaleca się, aby do oferty dołączony był spis treści. 

9.4 Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej 

https://platformazakupowa.pl/pn/pkm_gliwice opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  

Uwaga: Złożenie oferty na nośniku danych (np. CD, pendrive) nie stanowi jej złożenia przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną 

9.5 Do oferty należy dołączyć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w postaci elektronicznej opatrzonej 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę załączyć na stronie 

Platformy zakupowej. 

9.6 Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Wykonawca może skorzystać z narzędzia ESPD 

(Serwis eESPD został udostępniony przez Komisję Europejską pod adresem http://ec.europa.eu/growth/espd 

(bezpośredni dostęp do polskiej wersji językowej serwisu pod adresem https://ec.europa.eu/growth/tools-

databases/espd/filter?lang=pl) lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie 

JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego, w szczególności w jednym z niżej wymienionych formatów. 

9.7 Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami w formie zaszyfrowanej przez Platformę (pliki są szyfrowane przez 

Platformę w momencie ich przesyłania na platformę), dlatego też ich treść jest niewidoczna do momentu 

odszyfrowania przez Zamawiającego, co następuje po terminie otwarcia ofert. 

9.8 Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w ogólnodostępnym 

formacie danych np. doc, docx, PDF, xls, xlsx, .rtf, .odt i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym 

wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi 

certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 05.09.2016 

roku o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U.2016.1579). 

9.9 Ofertę należy złożyć w oryginale. Zamawiający dopuszcza możliwości złożenia skanu oferty opatrzonej 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

9.10 Sposób złożenia oferty opisany został w instrukcji na stronie platformazakupowa.pl. 

9.11 Złożenie przez Wykonawcę oferty lub innych dokumentów nieopatrzonych kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, traktowane będzie jako złożenie tych dokumentów zawierających błędy, z zastrzeżeniem wniosków 

w trybie art. 38 ust. 1 ustawy Pzp. 

9.12 Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert  

w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne 

wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

Uwaga: Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia  

1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2018 r. poz. 419 ze zm.), które Wykonawca pragnie zastrzec 

jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać załączone na Platformie zakupowej w osobnym pliku w części 

formularza zatytułowanej „Tajemnica przedsiębiorstwa”. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa 

w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. 

9.13 Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów 

dokumentów jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, okresu ich ważności oraz form w jakich dokumenty 

te mogą być składane (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 z późniejszymi zmianami), zwanym dalej „rozporządzeniem”, 

składane przez Wykonawcę i inne podmioty na zdolnościach lub sytuacji których polega Wykonawca na zasadach 

określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz przez podwykonawców, należy złożyć poprzez Platformę Zakupową jako 

załączniki, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

 

https://platformazakupowa.pl/pn/pkm_gliwice
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9.14 Dokumenty o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia o których mowa powyżej, należy złożyć 

poprzez Platformę Zakupową jako załączniki opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci 

kopii poświadczonej za zgodność oryginałem. W przypadku przekazywania przez Wykonawcę dokumentu 

elektronicznego w formie poddającej dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoznaczne z poświadczeniem przez wykonawcę za zgodność  

z oryginałem elektronicznych kopii dokumentów zawartych w tym pliku, z wyjątkiem kopii poświadczonych 

odpowiednio przez innego wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot  

na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca albo przez podwykonawcę. 

9.15 Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie elektronicznej. 

9.16 Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub spowoduje odrzucenie 

wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę. 

 

9.17 Ofertę podpisuje osoba, bądź osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie prawnym zgodnie  

z odpowiednimi przepisami lub pełnomocnik – stosownie do załączonego do oferty pełnomocnictwa. Jeżeli osobą 

podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenia  

o prowadzeniu działalności gospodarczej, należy dołączyć pełnomocnictwo sporządzone pod rygorem nieważności 

w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

9.18 Pełnomocnictwo osoby/osób, podpisującej/podpisujących ofertę, do reprezentowania Wykonawcy musi 

bezpośrednio wynikać z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub  

z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej). Oznacza to, że jeżeli pełnomocnictwo takie  

nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy to do oferty należy dołączyć 

pełnomocnictwo. 

9.19 Jeżeli z dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania 

Wykonawcy upoważnionych jest łącznie kilka osób, ofertę wraz z załącznikami podpisują wszystkie te osoby. 

9.20 W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych 

ofert. 

9.21 Zamawiający poprawia w ofercie: 

- oczywiste omyłki pisarskie,  

- oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. 

9.22 Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wycofać lub zmienić złożoną ofertę za pośrednictwem 

Platformy Zakupowej. 

10  MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

10.1 Ofertę należy złożyć do dnia 25.05.2020 r. do godz.10:30 pod rygorem nieważności za pośrednictwem Platformy 

zakupowej. Ryzyko błędnego doręczenia oferty obciąża Wykonawcę. 

10.2 Za termin złożenia oferty w formie elektronicznej przyjmuje się datę i godzinę określoną na Platformie zakupowej 

Zamawiającego. 

10.3 Zamawiający niezwłocznie poinformuje Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie, zgodnie z art. 84 ustawy Pzp. 

10.4 Publiczne, komisyjne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, tj. w Sali Konferencyjnej w Budynku 

Administracyjnym PKM Sp. z o.o. w Gliwicach, u. Chorzowska 150 w dniu 25.05.2020 r. o godz. 11.00. 

10.5 Otwarcie ofert jest jawne. 
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11  INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA I OCENY OFERT 

11.1 Podczas publicznego otwarcia ofert Zamawiający ogłosi nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje 

dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.  

11.2 Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące: 

11.2.1 kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

11.2.2 firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

ceny i warunków płatności zawartych w ofertach. 

11.3 Podczas badania i oceny ofert, Zamawiający: 

11.3.1 jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub innych dokumentów niezbędnych 

do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy 

lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia 

lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo 

ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega 

odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

11.3.2 jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, 

zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia 

oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

11.3.3 Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących 

oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1. 

11.3.4 może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, 

11.3.5 poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem 

konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty 

ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - 

niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

12  OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

12.1 Cenę dostawy należy podać w sposób określony w Załączniku B do Formularza Ofertowego. 

12.2 Cena jednostkowa podana w Załączniku B do Formularza Ofertowego będzie podlegała zmianom tylko w zakresie 

opisanym w  Ogólnych warunkach umowy. 

12.3 Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem 

elementów niezbędnych do wykonania umowy. 

12.4 Rozliczenia między stronami odbywać się będą w złotych polskich. 

12.5 Jeżeli Wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego 

zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia 

towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty, na podstawie art. 91 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, 

doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie 

z obowiązującymi przepisami i tak uzyskaną cenę porówna z cenami pozostałych ofert zawierającymi podatek VAT. 
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13  OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, 

WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert nie odrzuconych, stosując zasady i kryteria ocen 

określone w niniejszym rozdziale. 

Ocena ofert nastąpi na podstawie danych przedstawionych przez Wykonawców w Załącznikach "FORMULARZA 

OFERTOWEGO" przy uwzględnieniu następujących kryteriów: 

13.1 Zasady ogólne oceny ofert. 

 

13.1.1 Kryteria oceny ofert i ich znaczenie 1): 

Lp. Parametr podlegający ocenie Punkty Znaczenie 

[1] [2] [3] [4] 

1. C - Cena oferty: max 100 95 % 

2. W– Warunki płatności: max 100 5 % 

 

13.1.2 Łączna ocena punktowa (Z) obliczona zostanie wg  wzoru: 

 Z = 0,95 x C +  0,05 xW    

13.1.3 Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska największą liczbę punktów (spośród nie odrzuconych ofert). 

13.1.4 Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki 

sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą 

ceną, zgodnie z art. 91 ust. 4 ustawy Pzp. 

13.2 Szczegółowe zasady oceny oferty wg kryteriów wskazanych w punkcie 13.1. 

13.2.1 Kryterium C - Cena oferty (wg Załącznika B do Formularza Ofertowego)  

  Oferta zawierająca najniższą cenę (spośród ofert nie odrzuconych) uzyska 100 pkt, następne kolejne 

oferty odpowiednio, proporcjonalnie mniej wg formuły: 

ilość punktów za Cenę (C) oferty = (Wmin./Wof) x 100 x Waga 

gdzie:   

Wmin. = najniższa wartość brutto dostawy [zł] spośród wszystkich nieodrzuconych ofert, 

Wof = wartość brutto dostawy [zł] podana w ofercie, 

 

Uwaga: wszystkie wartości [zł] powinny być skalkulowane dla oleju napędowego w temperaturze referencyjnej 15oC, 

wraz z transportem, na dzień 18.05.2020 roku 

 

 

 

 

 
1) Wyniki wszystkich obliczeń będą zaokrąglane z dokładnością do 2 miejsc po przecinku 
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13.2.2 Kryterium W– Warunki płatności  (punkt 3 Formularza Ofertowego) 

 • Termin zapłaty wynoszący 21 dni kalendarzowych 100 pkt 

 • Termin zapłaty wynoszący 14 dni kalendarzowych 50 pkt 

 • Termin zapłaty wynoszący 7 dni kalendarzowych 0 pkt 

Uwaga: Termin zapłaty liczony od daty sprzedaży / dostawy. 

 

14  INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE 

OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

14.1 Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty jednocześnie zawiadomi Wykonawców, 

którzy złożyli oferty o: 

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

zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) 

albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, 

a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; 

14.1.2 wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;  

14.1.3 wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie 

faktyczne i prawne; 

14.1.4 terminie, określonym w pkt. 14.5 (zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp), po którego upływie umowa 

w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 

14.2 Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamieści informacje, o których mowa w pkt. 15.1.1 

na swojej stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 

14.3 Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 

14.3.1 nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu; 

14.3.2 cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny 

najkorzystniejszej oferty; 

14.3.3 wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie 

zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;  

14.3.4 postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej 

unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

14.4 O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich 

wykonawców, którzy: 

14.4.1 ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu 

składania ofert,  

14.4.2 złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert- podając 

uzasadnienie faktyczne i prawne. 

14.5 Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Pzp, w terminie 

nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie 

to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni - jeżeli zostało przesłane w inny 

sposób. 
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14.6 Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich 

ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w pkt. 15.3 

(zgodnie z art. 93 ust. 1 ustawy Pzp). 

15  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

15.1 Zamawiający, zgodnie z art. 147 ustawy Pzp żąda od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, wniesienia 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

15.2 Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy: 

15.2.1 w wysokości 3% ceny podanej w ofercie (ceny brutto oferty). 

15.2.2 zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących 

formach: pieniądzu, poręczeniach bankowych, gwarancjach bankowych, w gwarancjach 

ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

15.3 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, wnoszone w formie pieniężnej, należy wpłacić na rachunek bankowy 

Zamawiającego nr: BNP Paribas Bank Polska S.A.74 1600 1172 0002 3304 9488 6150 z dopiskiem: 

„Zabezpieczenie należytego wykonania umowy -Sukcesywne dostawy oleju napędowego dla PKM, Sp. z o.o. 

z siedzibą w Gliwicach. Nr sprawy: UZP/PN/TM/1/2020". 

15.4 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu musi wpłynąć na rachunek bankowy 

Zamawiającego przed wyznaczonym terminem podpisania umowy. 

15.5 Zabezpieczenie wnoszone w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej winno zawierać nieodwołalne 

 i bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta do zapłacenia na rzecz PKM każdej kwoty do wysokości 

………..zł(słownie zł:...................), na pierwsze pisemne żądanie zapłaty zawierające oświadczenie, że Wykonawca 

nie wykonał lub niewłaściwie wykonał przedmiot umowy lub że nie usunął, lub nienależycie usunął wady lub usterki 

powstałe w przedmiocie umowy.  

15.6 Gwarancja nie może zawierać zastrzeżenia, iż pisemne żądanie zapłaty beneficjenta gwarancji powinno zostać 

przesłane za pośrednictwem banku prowadzącego jego rachunek. 

15.7 Termin ważności gwarancji winien obejmować okres nie krótszy niż okres wykonania umowy oraz rękojmi 

udzielonej Zamawiającemu przez Wykonawcę. 

15.8 Jeżeli zabezpieczenie nie jest wnoszone w pieniądzu, to dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia 

powinien zostać wręczony Zamawiającemu najpóźniej przy podpisaniu umowy. 

15.9 Zamawiający dopuszcza możliwości częściowego wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

na zasadach określonych w art. 150 ust. 3-4 ustawy Pzp. 

15.10 Szczegółowe regulacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy określono w Ogólnych warunkach 

umowy (pkt 16 SIWZ). 

16  OGÓLNE WARUNKI UMOWY 

Ogólne warunki umowy (zwane również Umową) 
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UMOWA 

KUPNA - SPRZEDAŻY PALIWA 

oleju napędowego ......................................... 

Zawarta w Gliwicach w dniu ....................... 2020roku i obowiązująca od dnia ............. 2020 roku 

pomiędzy: 

PRZEDSIĘBIORSTWEM KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ  

SPÓŁKĄ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W GLIWICACH 

z siedzibą w: Gliwicach, ul. Chorzowska 150, 

działającym na podstawie wpisu do rejestru Sądu Rejonowego w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS 0000102832, 

NIP: 631-21-25-476, kapitał zakładowy: 43 714 500 zł 

w imieniu i na rzecz którego działają: 

− HENRYK  SZARY  - Prezes Zarządu, 

− MACIEJ  KRAWCZYK - Wiceprezes Zarządu, 

zwanym dalej Odbiorcą, 

oraz: 

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

z siedzibą w: ..................................................................................................... 

działającym na podstawie ...................................................................................................  

NIP: ....................................., kapitał zakładowy: ............................................................... 

w imieniu i na rzecz którego działają: 

− ................................................., 

− ................................................., 

zwaną dalej Dostawcą. 

 

W rezultacie dokonania wyboru oferty Dostawcy w przetargu nieograniczonym, przeprowadzonym zgodnie z ustawą z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.2015.2164 z dnia 2015.12.22 z późn. zm.), zostaje 

zawarta umowa o następującej treści: 

 

Art. 1. Przedmiot umowy 

Przedmiotem umowy są: 

1. Dostawy do Odbiorcy oleju napędowego przeznaczonego do napędu silników o zapłonie samoczynnym, stosowanych 

w autobusach komunikacji miejskiej, o parametrach wzorcowych określonych w załączniku nr 1 do umowy, o nazwie 

handlowej ....................... ......................., zwanego w dalszej części umowy ON, spełniającego co najmniej parametry 

jakościowe zgodne z normą PN-EN 590+A1:2017-06 Paliwa do pojazdów samochodowych – Oleje napędowe – 

Wymagania i metody badań oraz wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia  

9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. 2015 r., poz.1680). 

2. Warunki dowozu ON od Dostawcy do siedziby Odbiorcy. 
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3. Sposób rozliczenia finansowego za dostarczony produkt. 

Art. 2. Warunki dostawy 

1. W wypadku zmiany norm i przepisów określonych w Art. 1, ust1 oferowany olej napędowy musi być zgodny 

ze zmienionymi normami i przepisami. 

2. Dostawca zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości dostaw ON do stacji paliw Odbiorcy i do realizowania 

jednostkowych dostaw ON w ciągu 24 godzin od chwili złożenia pisemnego zamówienia przekazanego za pośrednictwem 

poczty elektronicznej na adres ……….……………… oraz do potwierdzania przyjęcia zamówienia do realizacji  

za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zaop@pkm-gliwice.com.pl lub puesc@pkm-gliwice.com.pl 

Powyższy termin realizacji dostawy będzie utrzymany w przypadku, gdy Odbiorca prześle pisemne zamówienie w dni 

robocze do godziny 1200. 

3. Dostawca zobowiązuje się dostarczać ON w odmianie odpowiedniej dla danej pory roku, zapewniając spełnienie przez 

dostarczane paliwo odpowiednich własności niskotemperaturowych a w szczególności odpowiedniej temperatury 

zablokowania zimnego filtru (CFPP) wg PN-EN 116:2015. 

4.  Dostawca zobowiązany jest do posiadania koncesji na obrót paliwami ciekłymi przez cały okres obowiązywania umowy. 

5. W sprawach związanych z realizacją niniejszej umowy Odbiorca będzie się kontaktował z przedstawicielami Dostawcy:  

...............……………..…........................................- nr tel./faxu: ................................ 

Art. 3.Warunki dowozu i odbioru dostarczanego paliwa 

1. Dostawca, na swój koszt i ryzyko, dostarczy zamówione przez Odbiorcę ilości ON, własnym lub wynajętym transportem, 

do stacji paliw Odbiorcy, znajdującej się na terenie PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ  

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Gliwicach, ul. Chorzowska 150 (loco zbiorniki podziemne) w dniach  

od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00 ÷ 11:30. Zamawiający odmówi przyjęcia dostawy oleju napędowego po 

godzinie 11:30 i w konsekwencji Wykonawca będzie zobowiązany do realizacji dostawy w dniu następnym. 
2. Dostawca zobowiązuje się do zapewnienia właściwej jakości dostarczanego ON - zgodnej z odpowiednimi normami,  

o których mowa w Art. 1. ust. 1. 

3. Dostawca zobowiązuje się zapewnić odpowiedni stan techniczny autocystern a w szczególności zadbać o czystość komór 

cystern przeznaczonych do przewozu ON.  

4. Dostawca zobowiązuje się, że przy każdej dostawie zawory spustowe lub skrzynia załadunkowo-rozładunkowa 

w autocysternach będą odpowiednio zabezpieczone, np. plombami. 

5. Dostawca zobowiązuje się dostarczyć przy pierwszej dostawie Kartę Charakterystyki Substancji/Preparatu wystawioną 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

6. Dostawca zobowiązuje się dostarczać do każdej dostawy, przed każdym rozładunkiem autocysterny, komplet 

niezbędnych dokumentów dot. przywiezionego paliwa, zawierający co najmniej:  

(a) świadectwo jakości (orzeczenie laboratoryjne) zawierające co najmniej następujące dane: nazwę produktu  

i nr normy, której produkt odpowiada, datę sporządzenia atestu, nazwę laboratorium, oznaczenia parametrów fizyko-

chemicznych produktu (gęstość przy temp. 15°C, lepkość przy temp. 40°C, temp. zapłonu, zawartość siarki, 

zawartość zanieczyszczeń stałych, zawartość wody, pozostałość po spopieleniu, liczbę cetanową, temp. zimnego 

zablokowania filtru, parametry destylacji, zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, 

zawartość estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAME), podpisy upoważnionych osób uwierzytelniających 

powyższe dane; 

(b) dyspozycję dostawy (kartę nalewu), zawierającą co najmniej następujące dane: pełną nazwę produktu i nr normy, 

której produkt odpowiada, ilość dostarczonego produktu i temperaturę produktu określoną w trakcie zalewu 

autocysterny w składzie Dostawcy, gęstość produktu przy temp.15oC, nr rejestr. autocysterny, datę sporządzenia  

i podpisy upoważnionych osób uwierzytelniających powyższe dane. 

Dokumenty te powinny być właściwie wypełnione pod względem formalnym i merytorycznym oraz posiadać podpis 

upełnomocnionego przedstawiciela Dostawcy lub Producenta. 

mailto:zaop@pkm-gliwice.com.pl
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Dopuszcza się możliwość dostarczenia ww. dokumentów bez podpisu upoważnionych osób tylko w przypadku 

generowania ich przez systemy komputerowe, w których elektroniczna technika dokumentowania zapisów 

księgowych identyfikuje upoważnioną osobę w formie podpisu elektronicznego.  

7. Odbiorca zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia (przed rozładunkiem autocysterny) kontroli wstępnej obejmującej: 

(a) sprawdzenie, czy zawory spustowe autocysterny są odpowiednio zabezpieczone przed niepowołanym spustem 

paliwa, np. sprawdzenie stanu plomb założonych na zawory spustowe lub skrzynię załadunkowo-rozładunkową 

autocysterny; 

(b) sprawdzenie, czy autocysterna nie posiada uszkodzeń mechanicznych lub śladów wycieków; 

(c) sprawdzenie stanu i czystości przewodów spustowych autocysterny; 

(d) sprawdzenie, czy autocysterna odpowiada ogólnym przepisom BHP i ppoż.; 

(e) pobranie próbek paliwa z każdego zaworu spustowego autocysterny w celu dokonania oceny wzrokowej, czy 

paliwo jest klarowne, bez zawiesin, osadów ciał stałych lub wody. Graniczna wielkość, do której pobiera się próbki 

wynosi ok. 10 dm3; 

(f) przygotowanie dwóch próbek paliwa, które przechowuje się przez okres pięciu kolejnych dostaw  

w zaplombowanych pojemnikach. Pojemniki muszą być oznakowane etykietami, na których podaje się: datę 

pobrania, produkt, dostawcę, numer zbiornika, atest (świadectwo jakości), temperaturę i gęstość, nazwisko i podpis 

kierowcy oraz nazwisko i podpis pracownika stacji paliw; 

(g) sprawdzenie gęstości i temperatury dostarczonego paliwa w celu porównania z wartościami podanymi  

w dokumencie dostawy. 

8. Odbiory dostarczonego ON będą następowały na stacji paliw, przez komisję, w skład której wchodzić będą 

przedstawiciele Odbiorcy i osoba dostarczająca olej napędowy. Przyjęcie ON oleju napędowego będzie odnotowywane  

w Protokole przyjęcia dostawy oleju napędowego wg wzorca stosowanego w PKM Gliwice, Sp. z o.o. 

9. Odbiory oleju napędowego będą dokonywane w oparciu o wskazania systemu kontrolno-pomiarowego OPW  

Site Sentinel 2, w litrach, po uprzednim komisyjnym sprawdzeniu plomb Dostawcy (założonych na zawory spustowe lub 

skrzynię załadunkowo-rozładunkową autocysterny). 

10. Odbiorca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia dostarczanego produktu w przypadku: 

(a) stwierdzenia braku dokumentów, o których mowa w Art. 3. ust. 6. względnie przedstawienia dokumentów 

niekompletnych lub niewłaściwie wypełnionych pod względem formalnym lub merytorycznym; 

(b) zastrzeżeń wynikających z kontroli wstępnej, o której mowa w Art. 3. ust.7 a w szczególności w razie 

stwierdzenia obecności wody lub obcych zanieczyszczeń w pobranych próbkach paliwa; 

(c) stwierdzenia różnic pomiędzy wynikami pomiarów gęstości paliwa (lub innych jego parametrów), odczytanymi 

przez przedstawicieli Odbiorcy na podstawie pobranych z autocysterny próbek, a wynikami pomiarów gęstości 

paliwa (lub innych jego parametrów) wpisanymi do dokumentów dostawy, o których mowa w  Art. 3. ust. 6. 

Porównanie gęstości dokonuje się na podstawie tabeli przeliczeniowej określającej gęstość paliwa w zależności  

od jego temperatury - dopuszczalna różnica w gęstościach nie może przekroczyć wartości 0,002 kg/dm3; 

(d) dostarczenia produktu innego od zamawianego lub w ilości wyższej od zamawianej  

o co najmniej 2000 dm3; 

(e) stwierdzenia, że Dostawca nie dopełnił wymagań określonych w Art. 3. ust. 2 lub ust. 3. 

11. W przypadku odmowy przyjęcia produktu przez Odbiorcę, w trybie Art. 3 ust. 10, Dostawca ma obowiązek na swój 

koszt, natychmiast (max. 24 godziny) dostarczyć Odbiorcy taką samą ilość ON, spełniającego wymogi określone w Art. 1 

ust. 1 umowy. 

12. Wielkość dostawy będzie kontrolowana w oparciu o wskazania systemu kontrolno-pomiarowego  OPW Site Sentinel 2, 

w litrach, w zbiornikach Odbiorcy przed i po rozładunku autocysterny przez przedstawicieli Odbiorcy przy udziale 

przedstawicieli Dostawcy. 

13. Podstawą przyjęcia dokumentów rozliczeniowych (faktur VAT) będą protokoły komisyjnego przyjęcia oleju 

napędowego (załącznik nr 2 do umowy) potwierdzające przyjęcie na stan magazynowy określonej ilości oleju napędowego. 

14. Rozliczenia ilościowe sprzedaży będą oparte na jednostkach objętościowych w temp. referencyjnej 15oC. 

15.W przypadku stwierdzenia ponadnormatywnego ubytku powyżej 0,3% ilości ON (ubytki dla zbiorników leżących) 

deklarowanej przez Dostawcę w dowodzie wydania, podstawą do wystawienia faktury VAT będzie ilość ON wyliczona  

w protokole komisyjnego przyjęcia oleju napędowego (załącznik nr 2 do umowy). W takim przypadku ilość deklarowana 
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przez Dostawcę zostanie pomniejszona o ponadnormatywny ubytek (ujęty w pozycji: Rozliczenie dostawy, litera c. 

protokołu komisyjnego przyjęcia oleju napędowego). 

16. Realizacja odbiorów/wysyłek odbywać się będzie na koszt i ryzyko Dostawcy, na zasadach ustalonych w potwierdzeniu 

zamówienia. 

Art. 4.Kontrolne sprawdzenie jakości dostarczanego ON 

1. Odbiorca ma prawo, raz w ciągu kwartału, wykonać na koszt Dostawcy badanie jakości dostarczonego paliwa (ON)  

w wybranym przez siebie akredytowanym laboratorium w zakresie zgodności dostarczonego produktu z odpowiednimi 

normami, o których mowa w Art. 1. ust. 1. niniejszej umowy.  

2. W przypadku stwierdzenia, że dostarczany produkt nie spełnia ww. norm, Dostawca zobowiązany jest do naprawienia 

Odbiorcy wszelkich poniesionych z tego tytułu szkód, w tym także w postaci utraconych korzyści, a ponadto Odbiorca 

zastrzega sobie prawo naliczenia Dostawcy kary umownej w wysokości 20 000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych) za każdy 

ujawniony przypadek. 

3. W przypadku stwierdzenia niezgodności pomiędzy świadectwem jakości a badaniem laboratoryjnym próbki, Odbiorca 

ma prawo odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym. 

 

Art. 5.Cena jednostkowa ON 

1. Do celów niniejszej umowy Strony zgodnie stwierdzają, że: 

a) wszystkie ceny, o których mowa w niniejszej umowie określane są w zł/m3 (netto, tj. bez podatku VAT), 

dla temperatury referencyjnej ON wynoszącej 15oC, z dokładnością do 2 miejsc po przecinku, 

b) cena jednostkowa Dostawcy netto, zwana też ceną Dostawcy (CD), oznacza cenę jednostkową sprzedaży ON  

i jego dostawy do zbiorników stacji paliw Odbiorcy ustaloną w zł/m3 (netto, tj. bez podatku VAT) dla temperatury 

referencyjnej ON wynoszącej 15oC; 

c) cena jednostkowa Odniesienia, zwana też ceną Odniesienia (CO), oznacza średnią arytmetyczną hurtowej ceny 

sprzedaży oleju napędowego „Ekodiesel” firmy „PKN ORLEN S.A.” i hurtowej ceny sprzedaży oleju napędowego 

„Eurodiesel” firmy „GRUPA LOTOS S.A.” (netto, tj. bez podatku VAT), ogłaszanych w ich serwisie internetowym. 

d) stały opust oznacza różnicę, ustaloną w zł/m3,pomiędzy ceną Odniesienia (CO) a ceną Dostawcy (CD), 

określoną na dzień 18.05.2020 r. 

 

2. Strony zgodnie stwierdzają, że ceny obowiązujące w dniu 18.05.2020 r. wynosiły:  

 Wyszczególnienie Kwota zł/m3 Słownie zł/m3 

a) cena jednostkowa Dostawcy (CD)  

  

b) 
hurtowa ceny sprzedaży oleju napędowego 

„Ekodiesel” firmy „PKN ORLEN S.A.” 

  

c) 

hurtowa ceny sprzedaży oleju napędowego 

„„Eurodiesel” firmy „GRUPA LOTOS 

S.A.” 

  

d) 

cena jednostkowa Odniesienia (CO) 

(obliczona jako średnia arytmetyczna ceny 

PKN ORLEN S.A. (lit. b)  i GRUPY 

LOTOS S.A.(lit. c)  
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e) 

stały opust 

(obliczony jako różnica CD (lit. a)  i CO (lit. 

d) 

  

wszystkie kwoty netto (tj. bez podatku VAT) obowiązujące w dniu 18.05.2020 r.; 

wszystkie kwoty przeliczone dla temperatury referencyjnej ON wynoszącej 15oC; 

wszystkie kwoty podane w zł/m3 z dokładnością do 2 miejsc po przecinku; 

  

3. Cenę jednostkową Dostawcy (CD) w dniu dostawy (zł/m3) oblicza się jako różnicę ceny Odniesienia (CO) w dniu dostawy 

(zł/m3)  i stałego opustu (zł/m3) określonego w ust. 2 lit. e). 

4. Zmiany cen Dostawcy, dokonane w trybie, o którym mowa w ust. 3 nie wymagają pisemnej zmiany umowy. 

 

Art. 6.Wartość i wielkość dostawy 

1. Całkowita szacunkowa wartość dostawy, na którą zawarto umowę wynosi: 

Wyszczególnienie Kwota zł Słownie zł 

(a) Wartość szacunkowa netto   

(b) Kwota podatku od towarów  

i usług (VAT)  
  

(c) Wartość szacunkowa brutto   

W powyższych kwotach zawarty jest koszt transportu do stacji paliw Odbiorcy. 

 

2. Całkowita szacunkowa wielkość dostawy, na którą zawarto umowę wynosi 13 000 m3 ON. 

3. W przypadku nie wyczerpania kwoty, o której mowa w ust. 1, w czasie trwania umowy, Dostawcy nie przysługują  

z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do Odbiorcy. 

4. W przypadku nie wyczerpania wielkości dostawy, o której mowa w ust. 2, w czasie trwania umowy, Dostawcy nie 

przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do Odbiorcy. 

Art. 7. Warunki płatności 

1. Zapłata za dostarczany olej napędowy dokonywana będzie przelewem na podstawie faktury VAT w terminie 

……………………….. kalendarzowych od dnia sprzedaży ON, na konto podane w fakturze pod warunkiem, że Dostawca 

dostarczy prawidłowo sporządzoną fakturę Zamawiającemu w terminie do 7 dni roboczych po dostawie ON. W przypadku 

opóźnienia w dostarczeniu faktury, termin zapłaty ulega odpowiedniemu przedłużeniu, tj. o ilość dni opóźnienia. 

2. Faktura może być dostarczona do siedziby Odbiorcy osobiście, pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego, o którym mowa w ustawie o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach 

na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. 2018 poz. 2191). 

3. Jako datę zapłaty przyjmuje się datę wpływu należności na konto Dostawcy. 

4. Dostawca zobowiązuje się do podawania w fakturach cen w zł/m3. 

5. Odbiorca upoważnia Dostawcę do wystawienia faktury VAT bez jego podpisu.  

6. Należności za dostarczany olej napędowy należy wpłacać na konto Dostawcy w banku ..................................., nr konta 

.................................... . O ewentualnej zmianie konta Dostawca powiadomi Odbiorcę pisemnie. Zmiana konta jest wiążąca 

dla Odbiorcy od momentu, w którym możliwe będzie jego pozytywna weryfikacja w Wykazie Podatników VAT 

prowadzonym elektronicznie przez Ministerstwo Finansów (potocznie zwanym Białą listą podatników VAT). 

7. Odbiorca zapłaci za rzeczywiście zamówione, dostarczone i odebrane dostawy. 

8. Dostawca jest zobowiązany do terminowego wywiązywania się z obowiązków podatkowych związanych z realizacją 

niniejszej umowy, w szczególności do zapłaty należnego podatku od towarów i usług. 
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9. Dostawca przyjmuje do wiadomości, że wszystkie płatności wynikające z niniejszej umowy Odbiorca będzie realizował 

z zastosowaniem Mechanizmu Podzielonej Płatności, o którym mowa w art. 108a Ustawy o podatku od towarów i usług 

z dnia 11 marca 2004 r. (Dz.U. 2018 poz. 2174 z późn. zmianami). 

10. W przypadku naruszenia przez Dostawcę obowiązku, o którym mowa w ust. 7 i doręczenia Odbiorcy, wydanej przez 

właściwy organ podatkowy, decyzji orzekającej o odpowiedzialności podatkowej Odbiorcy za zaległości podatkowe 

Dostawcy w związku z dokonanymi na rzecz Odbiorcy dostawami oleju napędowego, Dostawca zobowiązany będzie  

do zwrotu Odbiorcy zapłaconych przez niego kwot wynikających z decyzji organu podatkowego. 

Art. 8.Kary umowne 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Odbiorca może naliczyć Dostawcy następujące kary 

umowne: 

(a) w wysokości 1,0 % wartości dostawy (określonej w art. 6 ust. 1 litera c) za odstąpienie od umowy z przyczyn, 

za które ponosi odpowiedzialność Dostawca; 

(b) w wysokości 5 % wartości zamówionej dostawy oleju napędowego za opóźnienia w terminie tej dostawy 

za pierwszy i drugi rozpoczęty dzień zwłoki; 

(c) w wysokości 20 % wartości zamówionej dostawy oleju napędowego za opóźnienia w terminie tej dostawy 

za trzeci dzień i każdy kolejny dzień zwłoki; 

(d) opóźnienia dostawy oleju napędowego, wymienione w pkt (b), (c) dotyczą dni roboczych, od poniedziałku 

do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

2. Jeżeli kara umowna nie pokrywa odniesionej szkody Odbiorca może dochodzić odszkodowania uzupełniającego. 

3. Zapisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio w sytuacji, gdy Dostawca dostarczy inne niż zamówione paliwo. 

Art. 9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie ......................zł (stanowiącej 3% wartości całkowitej brutto 

określonej w art. 6 ust. 1 litera c) wniesione zostało w formie ........................ 

2. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w pieniądzu Odbiorca lokuje je na rachunku lokat 

terminowych lub zdeponuje na koncie depozytów. 

3. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Odbiorca zwraca wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, 

na którym było ono przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew 

pieniędzy na rachunek bankowy Dostawcy. 

4. Zabezpieczenie zostanie zwrócone w ciągu 30 dni po protokolarnym odbiorze ostatniej dostawy wynikającej  

z niniejszej umowy. 

Art. 10. Zmiany umowy 

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie w granicach postanowień art. 144 ust. 1 ustawy Pzp, 

za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności, w formie aneksu do umowy. 

2. Zakres istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru 

Dostawcy mogących stanowić podstawę do przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy: 

(a) konieczność wprowadzenia zmian do umowy w następstwie siły wyższej rozumianej jako zdarzenie nagłe, 

nieprzewidziane i niezależne od woli Stron, którego skutki są niemożliwe do zapobieżenia, uniemożliwiające 

wykonanie umowy w całości lub części, na stale lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec, ani przeciwdziałać 

przy zachowaniu należytej staranności. Siła wyższa może obejmować, ale nie ogranicza się do wyjątkowych zdarzeń 

lub okoliczności wymienionych niżej: wojna, akty terroryzmu strajki, epidemia, katastrofy żywiołowe, jak: trzęsienia 

ziemi, huragany, powodzie. Wpływ siły wyższej na realizację zamówienia musi być realny, tzn. sam fakt jej 

wystąpienia na określonym obszarze nie powoduje automatycznego przedłużenia terminu realizacji umowy, ale 

czynnik ten musi mieć realny wpływ na sposób realizacji zamówienia, co Dostawca powinien wykazać, 

(b) Dostawca zobowiązany jest do przekazania Odbiorcy wniosku dotyczącego zmiany terminu realizacji umowy  

w związku z wystąpieniem siły wyższej, 
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(c) wniosek, o którym mowa w pkt. 2(b) powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie później niż  

w terminie 7 dni roboczych od dnia, w którym Dostawca dowiedział się, lub powinien dowiedzieć się o danym 

zdarzeniu lub okolicznościach. We wniosku powinien znajdować się dokładny opis wpływu okoliczności związanych 

z wystąpieniem siły wyższej na należyte wykonanie umowy. Dostawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z 

wnioskiem wszelkich dokumentów i informacji uzasadniających żądanie zmiany terminu realizacji umowy, 

stosownie do zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania zmiany, 

(d) w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w pkt. 2(b) Odbiorca zobowiązany jest 

do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego żądania i powiadomienia Odbiorcy o akceptacji wniosku, umowa 

ulega wówczas przedłużeniu o okres trwania przyczyn, z powodu których jest zagrożone dotrzymanie terminu jej 

realizacji lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany. 

3. Zakres istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 

Dostawcy mogących stanowić podstawę zmiany wynagrodzenia: 

(a) w przypadku zwiększenia stawki podatku VAT – w okresie obowiązywania umowy ceny jednostkowe netto 

pozostają bez zmian, a wartość wynagrodzenia brutto ulegnie zwiększeniu proporcjonalnie do zmiany wysokości 

stawki VAT, 

(b) w przypadku zmniejszenia podatku VAT – ceny jednostkowe netto pozostaną bez zmian, a wartość 

wynagrodzenia brutto zostanie zmniejszona proporcjonalnie do zmiany wysokości stawki VAT, 

(c) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę. Wynagrodzenie Dostawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Dostawcy 

wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości aktualnie 

obowiązującego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty 

wzrostu minimalnego wynagrodzenia, 

(d) w przypadku zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. Wynagrodzenie Dostawcy ulegnie zmianie o 

wartość wzrostu całkowitego kosztu Dostawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu 

uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio 

wykonujących zamówienie na rzecz Odbiorcy, 

(e) w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 

mowa w ustawie z dnia 04 października 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych, jeżeli zmiany te będą 

miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Dostawcę. Wynagrodzenie Dostawcy ulegnie zmianie  

o wartość wzrostu całkowitego kosztu Dostawcy, jaki będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu 

uwzględnienia tej zmiany w stosunku do osób bezpośrednio wykonujących zamówienie, 

(f) Dostawca może wystąpić do Odbiorcy z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, z przyczyn o których mowa  

w pkt. 3(c) do 3(e) przedkładając odpowiednie dokumenty potwierdzające zasadność złożenia takiego wniosku,  

od dnia opublikowania przepisów prawa wprowadzających te zmiany. Dostawca w składanym wniosku powinien 

wykazać ponad wszelką wątpliwość, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia 

oraz określić stopień, w jakim wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia, 

(g) Odbiorca zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do wniosku, o którym mowa w pkt. 3(f) w terminie 

14 dni roboczych i powiadomienia Odbiorcy o akceptacji wniosku, w takim przypadku zostanie zawarty aneks  

do umowy, który będzie obowiązywać od dnia wejścia w życie przepisów będących postawą waloryzacji lub jego 

odrzuceniu. 

4. Nie stanowi istotnej zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy Pzp w szczególności zmiana danych 

teleadresowych, zmiana osób wskazanych do kontaktów między stronami umowy. 

 

Art. 11. Postanowienia końcowe 

1. Umowa została zawarta na czas określony od daty jej podpisania przez okres kolejnych 24 miesięcy. 

2. Odbiorca zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w razie stwierdzenia, że dostarczony 

produkt (ON) nie spełnia norm, o których mowa w art. 1. ust. 1. bądź w przypadku rażącego naruszenia niniejszej umowy, 

np. opóźnienia w dostawie paliwa wynoszącego więcej niż trzy dni od dnia złożenia zamówienia.  
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3. Dostawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności, na sumę ubezpieczenia co najmniej 4 000 000,00 zł (słownie: cztery miliony złotych)przez cały okres 

obowiązywania umowy. 

4. W przypadku posiadania okresowej polisy lub innego dokumentu potwierdzającego spełnianie warunku określonego  

w pkt. 3, Dostawca zobowiązany jest – w terminie 3 (słownie: trzech) dni przed upływem ważności w/w dokumentów –  

do złożenia w siedzibie Odbiorcy dokumentów potwierdzających przedłużenie terminu ich ważności lub złożenia nowych 

dokumentów. Brak spełnienia tego warunku, pomimo uprzedniego wezwania Odbiorcy, skutkować będzie 

natychmiastowym odstąpieniem przez Odbiorcę od niniejszej umowy z winy Dostawcy. 

5. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego 

oraz przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. 

6. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji umowy, strony będą rozstrzygać w drodze mediacji, zaś w przypadku 

niemożności ich polubownego zakończenia, organem rozstrzygającym spór będzie sąd właściwy rzeczowo i miejscowo 

ze względu na siedzibę Odbiorcy (PKM, Sp. z o.o. w Gliwicach). 

7. Umowa sporządzona została w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: 

− 2 egzemplarze dla Odbiorcy, 

− 2 egzemplarze dla Dostawcy. 

  

 

Dostawca:          Odbiorca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 od umowy [WZÓR] 

 
Załącznik nr 1 do umowy wzorowany jest na załączniku C do Formularza ofertowego niniejszej specyfikacji.  
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Załącznik nr 2 do umowy [WZÓR] 

 

Wzór protokołu odbioru paliwa  
 

      Gliwice, dnia ........................  

      

        

Protokół przyjęcia dostawy paliwa nr..................................... 

        

W dniu  ...................................  o godz. ..................... dostarczono do Stacji Paliw PKM w Gliwicach 
autocysterną o nr rej................................. olej napędowy  

o parametrach określonych świadectwem jakości nr ................................. 

 Komisja w składzie:   

     

 pracownik stacji paliw                               

        

 w obecności kierowcy - konwojenta     

        

po sprawdzeniu nienaruszalności plomb stwierdza, że pobrana próbka paliwa posiada dostateczną klarowność 
i nie zawiera wody. 

 

Dane wg dowodów dostawcy:     

Nazwa 
Temperatura 
rzeczywista 

[°C] 

Gęstość 
rzeczywista 

[kg/dm³] 

Ilość 
rzeczywista 

[dm³] 

Gęstość w 
+15°C 

[kg/dm³] 

Współczynnik 
korekcji 

objętości 

Ilość  
przy 15°C            

[dm³] 

Załącznik nr 
1: Dowód 
dostawy nr 
…………….. 1 2 3 4 

- 

5 

Załącznik nr 2: 
Świadectwo 
Jakości             
nr …………….. 

- - - 

6 

- - 

STACJA 
PALIW:        

próbka ON z 
autocysterny 7 8 

- 
9 

- - 

pomiary "przed" wlaniem paliwa do 
zbiornika    

różnica z poz. 4, 9 nie może być większa niż 0,002 
kg/dm3 

  
  

zbiornik nr …            
słup …… 10 11 12 13 14 15        (12x14) 

zbiornik nr …            
słup …… 16 17 18 19 20 21        (18x20) 
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zbiornik nr …            
słup …… 22 23 24 25 26 27        (24x26) 

 
  28 =    (12+18+24)   29 =    (15+21+27) 

pomiary "po" wlaniu paliwa do zbiornika     

zbiornik nr …            
słup …… 30 31 32 33 34 35       (32x34) 

zbiornik nr …            
słup …… 36 37 38 39 40 41       (38x40) 

zbiornik nr …            
słup …… 42 43 44 45 46 47       (44x46) 

   48 =    (32+38+44)   49 =    (35+41+47) 

       

Ilość w temp. rzeczywistej przyjęta na stan 
magazynowy (PZ)  

[dm³] 50 =      (48-28)   

Ilość przy 
+15°C 
[dm³] 51 =      (49-29) 

 

ROZLICZENIE DOSTAWY:     

Data 

Ilość deklarowana na 
dowodzie dostawy w 

temp.15ºC 
[dm³] 

Ilość przyjęta 
w temp. 15ºC 

 [dm³] 

Brak/Nadwyżka 
w temp.15ºC                   

[dm³] 
Uwagi 

  52 = 5 53 = 51 54 =     (53-52) 
  

 

 

a. Różnica (poz. 54)    litr  +/-  

b. Błąd pomiarowy (0,3%)   litr  +/-  

c. Ubytek ponadnormatywny (c=a-b)  litr  +/-  

        

Niżej podpisani oświadczają, że świadomi są odpowiedzialności karnej i materialnej za podanie w protokole danych 

niezgodnych ze stanem rzeczywistym. 

   Podpisy Komisji:    

        

        

        

   Kierowca - konwojent    
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Uwaga: Wypełnia się w przypadku wystąpienia ubytku ponadnormatywnego.  

        

Różnicę w temp.+ 15ºC w wysokości …………..dm³   

Komisja wnioskuje:     

1. Spisać w ciężar strat przedsiębiorstwa     

2. Obciążyć osobę winną powstania braku     

3. Wystąpić do Dostawcy z reklamacją     

* - niepotrzebne skreślić      

  Przedstawiciele Komisji:    

        

        

        

 
Podpis i pieczątka kierownika stacji paliw 

 

     

ZATWIERDZAM: 
 
 

     

Podpis i pieczątka członka Zarządu Spółki 

 

 

 

 

18  POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 

18.1 Środki ochrony prawnej określone w ustawie (odwołanie, skarga do sądu) przysługują Wykonawcy, jeżeli 

ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia 

przez Zamawiającego przepisów ustawy. 

18.2 Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany 

na podstawie ustawy Pzp. 

18.3 Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej 

bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 

18.4 Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki 

sposób, aby Zamawiający mógł zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 

18.5 Odwołanie wnosi się: 

18.5.1 w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego 

wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie, albo w terminie 

15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób, 

18.5.2 wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 

lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej, 
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18.5.3 wobec czynności innych niż określone w pkt. 18.5.1 i 18.5.2, w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto 

lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach 

stanowiących podstawę jego wniesienia. 

18.6 Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty 

najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 

18.6.1 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,  

18.6.2 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii 

Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.  

18.7 Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej przysługuje skarga do sądu. 

18.8 Do skargi mają zastosowanie przepisy art. 198a – 198g ustawy Pzp. 

19  INFORMACJA O OFERTACH CZĘŚCIOWYCH I WARIANTOWYCH 

19.1 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

19.2 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

20  INNE ZALECENIA I ZASTRZEŻENIA 

20.1 Oświadczenia, o których mowa w „Rozporządzeniu Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów, jakich 

może żądać zamawiający od wykonawcy, w postępowaniu o udzielenie zamówienia”, składane przez wykonawcę 

i inne podmioty, na zdolnościach lub sytuacji których polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy 

Pzp oraz przez podwykonawców, składane są w oryginale.   

20.2 Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt. 20.1.  składane 

są w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.  

20.3 Za oryginał uważa się oświadczenie lub dokument złożone w formie pisemnej podpisane własnoręcznym podpisem. 

20.4 Potwierdzenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej podpisane własnoręcznym podpisem.     

20.5 Uczestnikom postępowania przedkładającym, w toku postępowania o zamówienie publiczne, podrobione, 

przerobione, poświadczające nieprawdę albo nierzetelne dokumenty albo nierzetelne, pisemne oświadczenia 

dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania zamówienia publicznego grozi odpowiedzialność karna 

określona w art. 297 § 1 Kodeksu karnego (dalej k.k.). 

20.6 Ta sama odpowiedzialność, zgodnie z art. 297 § 2 k. k., grozi każdemu, kto wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi 

nie powiadamia właściwego podmiotu o powstaniu sytuacji mogącej mieć wpływ na wstrzymanie lub ograniczenie 

zamówienia publicznego. 

20.7 Kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej udaremnia lub utrudnia przetarg publiczny albo wchodzi w porozumienie 

z inną osobą działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest 

dokonywany, a także ten kto w związku z przetargiem publicznym rozpowszechnia informacje lub przemilcza istotne 

okoliczności mające znaczenie dla zawarcia umowy będącej przedmiotem przetargu albo wchodzi w porozumienie 

z inną osobą, działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest 

dokonywany, grozi odpowiedzialność karna z art. 305 Kodeksu karnego. 

20.8 Zgodnie z art. 8 ust. 3 Prawa nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa  w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, 

zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa. 
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Powyższy przepis nakłada na Wykonawcę obowiązek wykazania, iż zastrzeżone w ofercie informację stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa.  

Zamawiający powinien więc jednocześnie z zastrzeżeniem otrzymać materiał pozwalający mu na ocenę skuteczności 

zastrzeżenia, że dane te są w istocie tajemnicą przedsiębiorstwa.  

Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone 

w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa” lub spięte (zszyte) oddzielnie 

od pozostałych, jawnych elementów oferty. 

20.9 Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej 

oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie 

z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić 

do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których 

dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

21  WZÓR DOKUMENTU „DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE” 

Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat dostaw (w celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną 

wiedzę i doświadczenie - wg wymagań opisanych w pkt. 4.1.3.3 niniejszej specyfikacji): 

Nazwa i adres Zamawiającego 

 

 

Wartość zamówienia 

brutto 

Wielkość 

zamówienia 

Okres realizacji 

zamówienia 

Ilość w okresie 

kolejnych 12 

miesięcy (minimum 

400 m3 w każdym 

miesiącu) 

 

1 2 3 4 5 
 

 

    

 

 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Uwaga: Do niniejszego załącznika należy dołączyć poświadczenie potwierdzające, że dostawy zostały wykonane 

należycie wraz z danymi dotyczącymi dat wykonania zamówień i ich wartości.  
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22  FORMULARZ OFERTOWY  

Formularz ofertowy powinien zawierać dokumenty sporządzone zgodnie z zaleceniami opisanymi w poprzednich 

rozdziałach niniejszej specyfikacji oraz wzorcami przedstawionymi w  niniejszym rozdziale. 
 

Uwaga 1: Jeżeli pytanie postawione w załączniku nie dotyczy Wykonawcy, należy wpisać ”nie dotyczy". 

 

Uwaga 2 : Należy wypełniać tylko pola tabel zaznaczone szarym kolorem. 



 

 

 
 FORMULARZ OFERTOWY 

strona   

z ogólnej liczby    stron 

(pieczęć Wykonawcy)    

 

(33)   
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Uwaga: Należy wypełniać tylko pola tabel zaznaczone szarym kolorem. 

Wykonawca / Lider konsorcjum1:  

Nazwa i adres firmy :  

  tel./fax: 

   

FORMULARZ OFERTOWY 

 

W nawiązaniu do opublikowanego ogłoszenia o przetargu nieograniczonym w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego: Sukcesywne dostawy oleju napędowego dla PKM, Sp. z o.o. w Gliwicach, ul. Chorzowska 150 

Nr sprawy: UZP/PN/TM/1/2020 

My niżej podpisani: 

  

  

Działając w imieniu i na rzecz2 

 Zarejestrowana nazwa firmy : 

  

 

 Zarejestrowany adres firmy/województwo 

  

 Numer NIP: 

  

 REGON: 

  

 KRS: 

  

 Numer telefonu: 

  

 Numer faxu 

  

 Numer konta bankowego: 

  

 Adres strony www: Adres e-mail: 

   

 

 

 

 
1 Niepotrzebne skreślić. 
2 W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy 

wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum. 

- PRZETARG NIEOGRANICZONY -  

Sukcesywne dostawy oleju napędowego  

dla PKM, Sp. z o.o. w Gliwicach, ul. Chorzowska 150 
Nr sprawy: UZP/PN/TM/1/2020 
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1. Niniejszym oferujemy wykonanie zamówienia:  

 

Sukcesywne dostawy oleju napędowego  

dla PKM, Sp. z o.o. w Gliwicach, ul. Chorzowska 150 

UZP/PN/TM/1/2020 
 

2. Za wykonanie dostaw objętych zamówieniem - zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia - oferujemy następującą cenę: 

 

Wartość brutto [zł] całej dostawy (13 000 m3) 

  

Cyfrowo:  

  

  

Słownie:  

  

 

Wartość (cena) uwzględnia cenę Producenta za 1 m3 oleju napędowego określoną w temp. 150C, podaną na 

dzień 18.05.2020 r.,jak również wszystkie inne dodatkowe koszty, w tym koszty transportu (w przeliczeniu na 

1 m3 oleju napędowego) 

 

3. Proponujemy warunki płatności – przelewem w terminie od daty sprzedaży / dostawy. 

4. Oświadczamy, że:  

(a) zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz 

zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty; 

(b) uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 

(c) zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas  zaakceptowany i 

zobowiązujemy się - w przypadku wyboru naszej oferty - do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach 

w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

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

w każdym szczególe. 

6. Oświadczamy, iż znana jest nam treść art. 297 §1 kodeksu karnego „Kto, w celu uzyskania dla siebie lub innej osoby 

kredytu, pożyczki bankowej, gwarancji kredytowej, dotacji, subwencji lub zamówienia publicznego, przedkłada fałszywe 

lub stwierdzające nieprawdę dokumenty albo nierzetelne, pisemne oświadczenia dotyczące okoliczności mających istotne 

znaczenie dla uzyskania takiego kredytu, pożyczki bankowej, gwarancji kredytowej, dotacji, subwencji lub zamówienia 

publicznego, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.” 
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7. Wadium w kwocie .......................................................... zł zostało wniesione w dniu.................................... w formie 

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

8. Jesteśmy świadomi iż, jeżeli: 

- odmówimy podpisania umowy na warunkach określonych  w ofercie, 

- odmówimy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

- zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po naszej stronie, 

wniesione przez nas wadium ulega przepadkowi. 

9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesiemy najpóźniej w dniu podpisania umowy 

w formie................................................................................ 

10. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1 wobec osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia 

publicznego w niniejszym postępowaniu2. 

11. Na czas prowadzonego postępowania wyznaczam(y): 

a) osobę do bezpośrednich kontaktów z Zamawiającym w sprawie niniejszego zamówienia publicznego (podać: 

imię, nazwisko, stanowisko służbowe, nr telefonu): 

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

oraz podajemy: 

b) adres do korespondencji: ……………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………… 

c) nr faksu do korespondencji: ………………………………………………………………… 

d) nr konta bankowego: ……………………………………………………………………….. 

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

Na ............. kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty. 

 

  Upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy: 

   

   

   

(data)  (podpis, pieczęć) 

 
1 rozporządzenie 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). 
2 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 np. przez jego wykreślenie). 
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Załącznik A: ”Standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia” 
Część I: Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia oraz instytucji zamawiającej 

lub podmiotu zamawiającego 

W przypadku postępowań o udzielenie zamówienia, w ramach których zaproszenie do ubiegania się 
o zamówienie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, informacje wymagane w części 
I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że do utworzenia i wypełnienia jednolitego europejskiego 
dokumentu zamówienia wykorzystany zostanie elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu 
dokumentowi zamówienia1.Adres publikacyjny stosownego ogłoszenia2 w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej:  Numer ogłoszenia w Dz.U./ : 2020/S 072-173032 
. 
Jeżeli nie opublikowano zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dz.U., instytucja zamawiająca lub podmiot 
zamawiający muszą wypełnić informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania 
o udzielenie zamówienia: 
W przypadku gdy publikacja ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie jest wymagana, proszę 
podać inne informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia (np. 
adres publikacyjny na poziomie krajowym): [….] 

INFORMACJE NA TEMAT POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

Informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że wyżej wymieniony 
elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia zostanie wykorzystany 
do utworzenia i wypełnienia tego dokumentu. W przeciwnym przypadku informacje te musi wypełnić wykonawca. 

Tożsamość zamawiającego3 Odpowiedź: 

Nazwa:  Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej, Sp. z o.o.  
ul. Chorzowska 150,   44-100 Gliwice 
tel. 032 33 04 600 
www.pkm-gliwice.com.pl 
NIP: 631-21-25-476 
REGON: 273604433 
KRS 0000102832 

Jakiego zamówienia dotyczy niniejszy 
dokument? 

Odpowiedź: 

Tytuł lub krótki opis udzielanego zamówienia4: Sukcesywne dostawy oleju napędowego dla PKM, Sp. z o.o. 

w Gliwicach, ul. Chorzowska 150 

Nr sprawy: UZP/PN/TM/1/2020 

Numer referencyjny nadany sprawie przez 
instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający 
(jeżeli dotyczy)5: 

UZP/PN/TM/1/2020 

 
1 Służby Komisji udostępnią instytucjom zamawiającym, podmiotom zamawiającym, wykonawcom, dostawcom usług 
elektronicznych i innym zainteresowanym stronom bezpłatny elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu 
dokumentowi zamówienia. 
2 W przypadku instytucji zamawiających: wstępne ogłoszenie informacyjnewykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania się 
o zamówienie albo ogłoszenie o zamówieniu. 
W przypadku podmiotów zamawiających: okresowe ogłoszenie informacyjnewykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania 
się o zamówienie, ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o istnieniu systemu kwalifikowania. 
3 Informacje te należy skopiować z sekcji I pkt I.1 stosownego ogłoszenia. W przypadku wspólnego zamówienia proszę podać nazwy 
wszystkich uczestniczących zamawiających. 
4 Zob. pkt II.1.1 i II.1.3 stosownego ogłoszenia. 
5 Zob. pkt II.1.1 stosownego ogłoszenia. 
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Wszystkie pozostałe informacje we wszystkich sekcjach jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia 
powinien wypełnić wykonawca. 
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Część II: Informacje dotyczące wykonawcy 

A: INFORMACJE NA TEMAT WYKONAWCY 

Identyfikacja: 
Odpowiedź: 

Nazwa: [   ] 

Numer VAT, jeżeli dotyczy: 

Jeżeli numer VAT nie ma zastosowania, proszę podać 
inny krajowy numer identyfikacyjny, jeżeli jest wymagany 
i ma zastosowanie. 

[   ] 

[   ] 

Adres pocztowy:  [……] 

Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktów1: 

Telefon: 

Adres e-mail: 

Adres internetowy (adres www) (jeżeli dotyczy): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Informacje ogólne: Odpowiedź: 

Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź 
małym lub średnim przedsiębiorstwem2? 

[] Tak [] Nie 

Jedynie w przypadku gdy zamówienie jest 
zastrzeżone3:czy wykonawca jest zakładem pracy 
chronionej, „przedsiębiorstwem społecznym”4 lub czy 
będzie realizował zamówienie w ramach programów 
zatrudnienia chronionego? 
 

[] Tak [] Nie 
 
 
 
 
 
[…] 

 
1 Proszę powtórzyć informacje dotyczące osób wyznaczonych do kontaktów tyle razy, ile jest to konieczne. 
2 Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. 
L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.  
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie 
przekracza 2 milionów EUR. 
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa n ie 
przekracza 10 milionów EUR. 
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają 
mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EURlubroczna suma bilansowa nie przekracza 43 
milionów EUR. 
3 Zob. ogłoszenie o zamówieniu, pkt III.1.5. 
4 Tj. przedsiębiorstwem, którego głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób niepełnosprawnych 
lub defaworyzowanych. 
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Jeżeli tak, 
jaki jest odpowiedni odsetek pracowników 
niepełnosprawnych lub defaworyzowanych? 
Jeżeli jest to wymagane, proszę określić, do której 
kategorii lub których kategorii pracowników 
niepełnosprawnych lub defaworyzowanych należą dani 
pracownicy. 

 
 
[….] 
 

Jeżeli dotyczy, czy wykonawca jest wpisany do 
urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub 
posiada równoważne zaświadczenie (np. w ramach 
krajowego systemu (wstępnego) kwalifikowania)? 

[] Tak [] Nie [] Nie dotyczy 

Jeżeli tak: 

Proszę udzielić odpowiedzi w pozostałych 
fragmentach niniejszej sekcji, w sekcji B i, w 
odpowiednich przypadkach, sekcji C niniejszej 
części, uzupełnić część V (w stosownych 
przypadkach) oraz w każdym przypadku wypełnić i 
podpisać część VI.  

a) Proszę podać nazwę wykazu lub zaświadczenia i 
odpowiedni numer rejestracyjny lub numer 
zaświadczenia, jeżeli dotyczy: 
b) Jeżeli poświadczenie wpisu do wykazu lub wydania 
zaświadczenia jest dostępne w formie elektronicznej, 
proszę podać: 
 
c) Proszę podać dane referencyjne stanowiące 
podstawę wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia 
oraz, w stosownych przypadkach, klasyfikację nadaną 
w urzędowym wykazie1: 
d) Czy wpis do wykazu lub wydane zaświadczenie 
obejmują wszystkie wymagane kryteria kwalifikacji? 
Jeżeli nie: 
Proszę dodatkowo uzupełnić brakujące informacje 
w części IV w sekcjach A, B, C lub D, w zależności 
od przypadku. 
WYŁĄCZNIE jeżeli jest to wymagane w stosownym 
ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia: 
e) Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić 
zaświadczenie odnoszące się do płatności składek na 
ubezpieczenie społeczne i podatków lub przedstawić 
informacje, które umożliwią instytucji zamawiającej lub 
podmiotowi zamawiającemu uzyskanie tego 
zaświadczenia bezpośrednio za pomocą bezpłatnej 

 
 
 
 
 
 
 

a) [……] 
 
 

b) (adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……][……] 
c) [……] 
 
 
 
d) [] Tak [] Nie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e) [] Tak [] Nie 
 
 
 
 

 
1 Dane referencyjne i klasyfikacja, o ile istnieją, są określone na zaświadczeniu. 
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krajowej bazy danych w dowolnym państwie 
członkowskim? 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie 
elektronicznej, proszę wskazać:  

 
 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……][……] 

Rodzaj uczestnictwa: 
Odpowiedź: 

Czy wykonawca bierze udział w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia wspólnie z innymi 
wykonawcami1? 

[] Tak [] Nie 

Jeżeli tak, proszę dopilnować, aby pozostali uczestnicy przedstawili odrębne jednolite europejskie dokumenty 
zamówienia. 

Jeżeli tak: 
a) Proszę wskazać rolę wykonawcy w grupie (lider, 
odpowiedzialny za określone zadania itd.): 
b) Proszę wskazać pozostałych wykonawców biorących 
wspólnie udział w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia: 
c) W stosownych przypadkach nazwa grupy biorącej 
udział: 

 
a): [……] 
 
 
b): [……] 
 
 
c): [……] 

Części Odpowiedź: 

W stosownych przypadkach wskazanie części 
zamówienia, w odniesieniu do której (których) 
wykonawca zamierza złożyć ofertę. 

[   ] 

B: INFORMACJE NA TEMAT PRZEDSTAWICIELI WYKONAWCY 

W stosownych przypadkach proszę podać imię i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz adres(-y) osoby (osób) 
upoważnionej(-ych) do reprezentowania wykonawcy na potrzeby niniejszego postępowania o udzielenie 
zamówienia: 

Osoby upoważnione do reprezentowania, o ile 
istnieją: 

Odpowiedź: 

Imię i nazwisko,  
wraz z datą i miejscem urodzenia, jeżeli są wymagane:  

[……], 
[……] 

Stanowisko/Działający(-a) jako: [……] 

Adres pocztowy: [……] 

Telefon: [……] 

Adres e-mail: [……] 

 
1 Zwłaszcza w ramach grupy, konsorcjum, spółki joint venture lub podobnego podmiotu. 
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W razie potrzeby proszę podać szczegółowe informacje 
dotyczące przedstawicielstwa (jego form, zakresu, celu 
itd.): 

[……] 

C: INFORMACJE NA TEMAT POLEGANIA NA ZDOLNOŚCI INNYCH PODMIOTÓW 

Zależność od innych podmiotów: Odpowiedź: 

Czy wykonawca polega na zdolności innych podmiotów 
w celu spełnienia kryteriów kwalifikacji określonych 
poniżej w części IV oraz (ewentualnych) kryteriów i 
zasad określonych poniżej w części V?  

[] Tak [] Nie 

Jeżeli tak, proszę przedstawić – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – odrębny formularz jednolitego 
europejskiego dokumentu zamówienia zawierający informacje wymagane w niniejszej części sekcja A i B oraz 
w części III, należycie wypełniony i podpisany przez dane podmioty.  
Należy zauważyć, że dotyczy to również wszystkich pracowników technicznych lub służb technicznych, 
nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, w szczególności tych odpowiedzialnych 
za kontrolę jakości, a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane – tych, do których wykonawca 
będzie mógł się zwrócić o wykonanie robót budowlanych.  
O ile ma to znaczenie dla określonych zdolności, na których polega wykonawca, proszę dołączyć – dla każdego 
z podmiotów, których to dotyczy – informacje wymagane w częściach IV i V1. 

D: Informacje dotyczące podwykonawców, na których zdolności wykonawca nie polega 

(Sekcja, którą należy wypełnić jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot 
zamawiający wprost tego zażąda.) 

Podwykonawstwo: Odpowiedź: 

Czy wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim 
podwykonawstwo jakiejkolwiek części zamówienia? 

[] Tak [] Nie 
Jeżelitak i o ile jest to wiadome, proszę podać 
wykaz proponowanych podwykonawców:  
[…] 

Jeżeli instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wyraźnie żąda przedstawienia tych informacji 
oprócz informacji wymaganych w niniejszej sekcji, proszę przedstawić – dla każdego podwykonawcy 

(każdej kategorii podwykonawców), których to dotyczy – informacje wymagane w niniejszej części 
sekcja A i B oraz w części III. 

  

 
1 Np. dla służb technicznych zaangażowanych w kontrolę jakości: część IV, sekcja C, pkt 3. 
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Część III: Podstawy wykluczenia 

A: PODSTAWY ZWIĄZANE Z WYROKAMI SKAZUJĄCYMI ZA PRZESTĘPSTWO 

W art. 57 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE określono następujące powody wykluczenia: 
1. udział w organizacji przestępczej1; 

2. korupcja2; 

3. nadużycie finansowe3; 

4. przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną4 

5. pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu5 

6. praca dzieci i inne formy handlu ludźmi6. 

Podstawy związane z wyrokami skazującymi za 
przestępstwo na podstawie przepisów krajowych 
stanowiących wdrożenie podstaw określonych w art. 
57 ust. 1 wspomnianej dyrektywy: 

Odpowiedź: 

Czy w stosunku do samego wykonawcy bądź 
jakiejkolwiek osoby będącej członkiem organów 
administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych 
wykonawcy, lub posiadającej w przedsiębiorstwie 
wykonawcy uprawnienia do reprezentowania, 
uprawnienia decyzyjne lub kontrolne, wydany został 
prawomocny wyrok z jednego z wyżej wymienionych 
powodów, orzeczeniem sprzed najwyżej pięciu lat lub w 
którym okres wykluczenia określony bezpośrednio w 
wyroku nadal obowiązuje?  

[] Tak [] Nie 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna 
w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres 
internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne 
dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……][……]7 

Jeżeli tak, proszę podać8: 
a) datę wyroku, określić, których spośród punktów 1–6 
on dotyczy, oraz podać powód(-ody) skazania; 
b) wskazać, kto został skazany [ ]; 

 
a) data: [   ], punkt(-y): [   ], powód(-ody): [   ] 
b) [……] 

 
1 Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie zwalczania 
przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42). 
2 Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzędników Wspólnot Europejskich i urzędników 
państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. C 195 z 25.6.1997, s. 1) i w art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady 2003/568/WSiSW z dnia 
22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym (Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s. 54). Ta podstawa wykluczenia 
obejmuje również korupcję zdefiniowaną w prawie krajowym instytucji zamawiającej (podmiotu zamawiającego) lub wykonawcy. 
3 W rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.U. C 316 z 27.11.1995, 
s. 48). 
4 Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu (Dz.U. 
L 164 z 22.6.2002, s. 3). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również podżeganie do popełnienia przestępstwa, pomocnictwo, 
współsprawstwo lub usiłowanie popełnienia przestępstwa, o których mowa w art. 4 tejże decyzji ramowej. 
5 Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. 
w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dz.U. L 309 z 
25.11.2005, s. 15). 
6 Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie 
zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastępującej decyzję ramową Rady 2002/629/WSiSW 
(Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1). 
7 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
8 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
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c) w zakresie, w jakim zostało to bezpośrednio 
ustalone w wyroku: 

c) długość okresu wykluczenia [……] oraz punkt(-
y), którego(-ych) to dotyczy. 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres 
internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne 
dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……][……]1 

W przypadku skazania, czy wykonawca przedsięwziął 
środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo 
istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia2 

(„samooczyszczenie”)? 

[] Tak [] Nie  

Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki3: [……] 

B: PODSTAWY ZWIĄZANE Z PŁATNOŚCIĄ PODATKÓW LUB SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE  

Płatność podatków lub składek na ubezpieczenie 
społeczne: 

Odpowiedź: 

Czy wykonawca wywiązał się ze wszystkich 
obowiązków dotyczących płatności podatków lub 
składek na ubezpieczenie społeczne, zarówno w 
państwie, w którym ma siedzibę, jak i w państwie 
członkowskim instytucji zamawiającej lub podmiotu 
zamawiającego, jeżeli jest ono inne niż państwo 
siedziby? 

[] Tak [] Nie 

 
Jeżeli nie, proszę wskazać: 
a) państwo lub państwo członkowskie, którego to 
dotyczy; 
b) jakiej kwoty to dotyczy? 
c) w jaki sposób zostało ustalone to naruszenie 
obowiązków: 
1) w trybie decyzji sądowej lub administracyjnej: 

– Czy ta decyzja jest ostateczna i 
wiążąca? 

– Proszę podać datę wyroku lub decyzji. 

– W przypadku wyroku, o ile została w 
nim bezpośrednio określona, długość 
okresu wykluczenia: 

2) w inny sposób? Proszę sprecyzować, w jaki: 
 
 
 

Podatki 
Składki na ubezpieczenia 
społeczne 

 
a) [……] 
 
b) [……] 
 
 
c1) [] Tak [] Nie 

– [] Tak [] 
Nie 

– [……] 
 

– [……] 
 
 

 

 
a) [……] 
 
b) [……] 
 
 
c1) [] Tak [] Nie 

– [] Tak [] Nie 

– [……] 
 

– [……] 
 
 

 
c2) [ …] 
 

 
1 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
2 Zgodnie z przepisami krajowymi wdrażającymi art. 57 ust. 6 dyrektywy 2014/24/UE. 
3 Uwzględniając charakter popełnionych przestępstw (jednorazowe, powtarzające się, systematyczne itd.), objaśnienie powinno 
wykazywać stosowność przedsięwziętych środków.  
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d) Czy wykonawca spełnił lub spełni swoje obowiązki, 
dokonując płatności należnych podatków lub składek na 
ubezpieczenie społeczne, lub też zawierając wiążące 
porozumienia w celu spłaty tych należności, obejmujące 
w stosownych przypadkach narosłe odsetki lub grzywny? 

c2) [ …] 
 
d) [] Tak [] Nie 
Jeżeli tak, 
proszę podać 
szczegółowe 
informacje na ten 
temat: [……] 

d) [] Tak [] Nie 
Jeżeli tak, proszę podać 
szczegółowe informacje na 
ten temat: [……] 

Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca płatności 
podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne jest 
dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji):1 

[……][……][……] 

C: PODSTAWY ZWIĄZANE Z NIEWYPŁACALNOŚCIĄ, KONFLIKTEM INTERESÓW LUB WYKROCZENIAMI ZAWODOWYMI2 

Należy zauważyć, że do celów niniejszego zamówienia niektóre z poniższych podstaw wykluczenia mogą 
być zdefiniowane bardziej precyzyjnie w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach 
zamówienia. Tak więc prawo krajowe może na przykład stanowić, że pojęcie „poważnego wykroczenia 
zawodowego” może obejmować kilka różnych postaci zachowania stanowiącego wykroczenie.  

Informacje dotyczące ewentualnej niewypłacalności, 
konfliktu interesów lub wykroczeń zawodowych 

Odpowiedź: 

Czy wykonawca, wedle własnej wiedzy, naruszył swoje 
obowiązki w dziedzinie prawa środowiska, prawa 
socjalnego i prawa pracy3? 

[] Tak [] Nie 

Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w 
celu wykazania swojej rzetelności pomimo 
istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia 
(„samooczyszczenie”)? 
[] Tak [] Nie 
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: 
[……] 

Czy wykonawca znajduje się w jednej z następujących 
sytuacji: 
a) zbankrutował; lub 
b) prowadzone jest wobec niego postępowanie 
upadłościowe lub likwidacyjne; lub 
c) zawarł układ z wierzycielami; lub 
d) znajduje się w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej 
z podobnej procedury przewidzianej w krajowych 
przepisach ustawowych i wykonawczych4; lub 
e) jego aktywami zarządza likwidator lub sąd; lub 
f) jego działalność gospodarcza jest zawieszona? 
 

[] Tak [] Nie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 

2 Zob. art. 57 ust. 4 dyrektywy 2014/24/WE. 
3 O których mowa, do celów niniejszego zamówienia, w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia 
bądź w art. 18 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE. 
4 Zob. przepisy krajowe, stosowne ogłoszenie lub dokumenty zamówienia. 
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Jeżeli tak: 

– Proszę podać szczegółowe informacje: 

– Proszę podać powody, które pomimo 
powyższej sytuacji umożliwiają realizację 
zamówienia, z uwzględnieniem mających 
zastosowanie przepisów krajowych i środków 
dotyczących kontynuowania działalności 
gospodarczej1. 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie 
elektronicznej, proszę wskazać: 

 

– [……] 

– [……] 
 
 
 
 

 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

Czy wykonawca jest winien poważnego wykroczenia 
zawodowego2?  
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten 
temat: 

[] Tak [] Nie 
 
 [……] 

Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w 
celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie 
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: 
[……] 

Czy wykonawca zawarł z innymi wykonawcami 
porozumienia mające na celu zakłócenie 
konkurencji? 
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na 
ten temat: 

[] Tak [] Nie 
 
 
[…] 

Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w 
celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie 
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: 
[……] 

Czy wykonawca wie o jakimkolwiek konflikcie 
interesów3 spowodowanym jego udziałem w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia? 
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na 
ten temat: 

[] Tak [] Nie 
 
 
[…] 

Czy wykonawca lub przedsiębiorstwo związane z 
wykonawcą doradzał(-o) instytucji zamawiającej lub 
podmiotowi zamawiającemu bądź był(-o) w inny sposób 
zaangażowany(-e) w przygotowanie postępowania o 
udzielenie zamówienia? 
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na 
ten temat: 

[] Tak [] Nie 
 
 
 
[…] 

 
 1Nie trzeba podawać tych informacji, jeżeli wykluczenie wykonawców w jednym z przypadków wymienionych w lit. a)–f) stało się 
obowiązkowe na mocy obowiązującego prawa krajowego bez żadnej możliwości odstępstwa w sytuacji, gdy wykonawcy są pomimo to 
w stanie zrealizować zamówienie. 

2 W stosownych przypadkach zob. definicje w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. 
3 Wskazanym w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. 
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Czy wykonawca znajdował się w sytuacji, w której 
wcześniejsza umowa w sprawie zamówienia 
publicznego, wcześniejsza umowa z podmiotem 
zamawiającym lub wcześniejsza umowa w sprawie 
koncesji została rozwiązana przed czasem, lub w 
której nałożone zostało odszkodowanie bądź inne 
porównywalne sankcje w związku z tą wcześniejszą 
umową? 
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na 
ten temat: 

[] Tak [] Nie 
 
 
 
 
[…] 

Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w 
celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie 
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: 
[……] 

Czy wykonawca może potwierdzić, że: 
nie jest winny poważnego wprowadzenia w błąd przy 
dostarczaniu informacji wymaganych do weryfikacji 
braku podstaw wykluczenia lub do weryfikacji spełnienia 
kryteriów kwalifikacji; 
b) nie zataił tych informacji; 
c) jest w stanie niezwłocznie przedstawić dokumenty 
potwierdzające wymagane przez instytucję 
zamawiającą lub podmiot zamawiający; oraz 
d) nie przedsięwziął kroków, aby w bezprawny sposób 
wpłynąć na proces podejmowania decyzji przez 
instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający, 
pozyskać informacje poufne, które mogą dać mu 
nienależną przewagę w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, lub wskutek zaniedbania przedstawić 
wprowadzające w błąd informacje, które mogą mieć 
istotny wpływ na decyzje w sprawie wykluczenia, 
kwalifikacji lub udzielenia zamówienia? 

[] Tak [] Nie 

D: INNE PODSTAWY WYKLUCZENIA, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZEWIDZIANE W PRZEPISACH KRAJOWYCH PAŃSTWA 

CZŁONKOWSKIEGO INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ LUB PODMIOTU ZAMAWIAJĄCEGO 

Podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie 
krajowym 

Odpowiedź: 

Czy mają zastosowanie podstawy wykluczenia 
o charakterze wyłącznie krajowym określone 
w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach 
zamówienia? 
Jeżeli dokumentacja wymagana w stosownym 
ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia jest 
dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: 

[] Tak [] Nie 
 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……]1 

 
 
 

 
 
 

 
1 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
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W przypadku gdy ma zastosowanie którakolwiek 
z podstaw wykluczenia o charakterze wyłącznie 
krajowym, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu 
samooczyszczenia?  
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki:  

[] Tak [] Nie 
 
 
[……] 

 

Część IV: Kryteria kwalifikacji 

W odniesieniu do kryteriów kwalifikacji (sekcja  lub sekcje A–D w niniejszej części) wykonawca oświadcza, że: 

: OGÓLNE OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WSZYSTKICH KRYTERIÓW KWALIFIKACJI 

Wykonawca powinien wypełnić to pole jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot 
zamawiający wskazały w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa 

w ogłoszeniu, że wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji  w części IV i nie musi 
wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV: 

Spełnienie wszystkich wymaganych kryteriów 
kwalifikacji 

Odpowiedź 

Spełnia wymagane kryteria kwalifikacji: [] Tak [] Nie 

A: KOMPETENCJE 

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca 
lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu 
lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu. 

Kompetencje Odpowiedź 

1) Figuruje w odpowiednim rejestrze zawodowym 
lub handlowym prowadzonym w państwie 
członkowskim siedziby wykonawcy1: 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie 
elektronicznej, proszę wskazać: 

[…] 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

2) W odniesieniu do zamówień publicznych na 
usługi: 
Czy konieczne jest posiadanie określonego 
zezwolenia lub bycie członkiem określonej 
organizacji, aby mieć możliwość świadczenia usługi, o 
której mowa, w państwie siedziby wykonawcy?  
 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie 
elektronicznej, proszę wskazać: 

 
[] Tak [] Nie 
 
Jeżeli tak, proszę określić, o jakie zezwolenie lub 
status członkowski chodzi, i wskazać, czy 
wykonawca je posiada: [ …] [] Tak [] Nie 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

 
1 Zgodnie z opisem w załączniku XI do dyrektywy 2014/24/UE; wykonawcy z niektórych państw członkowskich mogą być 
zobowiązani do spełnienia innych wymogów określonych w tym załączniku. 
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B: SYTUACJA EKONOMICZNA I FINANSOWA 

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca 
lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu 
lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu. 

Sytuacja ekonomiczna i finansowa Odpowiedź: 

1a) Jego („ogólny”) roczny obrót w ciągu określonej 
liczby lat obrotowych wymaganej w stosownym 
ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest 
następujący: 
i/lub 
1b) Jego średni roczny obrót w ciągu określonej 
liczby lat wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub 
dokumentach zamówienia jest następujący1 (): 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie 
elektronicznej, proszę wskazać: 

rok: [……] obrót: [……] […] waluta 
rok: [……] obrót: [……] […] waluta 
rok: [……] obrót: [……] […] waluta 
 
 
(liczba lat, średni obrót): [……], [……] […] waluta 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

2a) Jego roczny („specyficzny”) obrót w obszarze 
działalności gospodarczej objętym zamówieniem i 
określonym w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 
zamówienia w ciągu wymaganej liczby lat obrotowych 
jest następujący: 
i/lub 
2b) Jego średni roczny obrót w przedmiotowym 
obszarze i w ciągu określonej liczby lat wymaganej 
w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 
zamówienia jest następujący2: 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie 
elektronicznej, proszę wskazać: 

rok: [……] obrót: [……] […] waluta 
rok: [……] obrót: [……] […] waluta 
rok: [……] obrót: [……] […] waluta 
 
 
 
 
(liczba lat, średni obrót): [……], [……] […] waluta 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

3) W przypadku gdy informacje dotyczące obrotu 
(ogólnego lub specyficznego) nie są dostępne za cały 
wymagany okres, proszę podać datę założenia 
przedsiębiorstwa wykonawcy lub rozpoczęcia 
działalności przez wykonawcę: 

[……] 

4) W odniesieniu do wskaźników finansowych3 
określonych w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 
zamówienia wykonawca oświadcza, że aktualna(-e) 
wartość(-ci) wymaganego(-ych) wskaźnika(-ów) jest 
(są) następująca(-e): 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie 
elektronicznej, proszę wskazać: 

(określenie wymaganego wskaźnika – stosunek X 
do Y4 – oraz wartość): 
[……], [……]5 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

 
1 Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. 
2 Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. 
3 Np. stosunek aktywów do zobowiązań. 
4 Np. stosunek aktywów do zobowiązań. 
5 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
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5) W ramach ubezpieczenia z tytułu ryzyka 
zawodowego wykonawca jest ubezpieczony na 
następującą kwotę: 
Jeżeli te informacje są dostępne w formie elektronicznej, 
proszę wskazać: 
 

[……] […] waluta 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

6) W odniesieniu do innych ewentualnych wymogów 
ekonomicznych lub finansowych, które mogły zostać 
określone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 
zamówienia, wykonawca oświadcza, że 
Jeżeli odnośna dokumentacja, która mogła zostać 
określona w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach 
zamówienia, jest dostępna w formie elektronicznej, 
proszę wskazać: 

[……] 
 
 
 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

C: ZDOLNOŚĆ TECHNICZNA I ZAWODOWA 

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca 
lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu 
lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu. 

Zdolność techniczna i zawodowa Odpowiedź: 

1a) Jedynie w odniesieniu do zamówień publicznych 
na roboty budowlane: 
W okresie odniesienia1 wykonawca wykonał 
następujące roboty budowlane określonego 
rodzaju:  
Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca 
zadowalającego wykonania i rezultatu w odniesieniu do 
najważniejszych robót budowlanych jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

Liczba lat (okres ten został wskazany w 
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 
zamówienia): […] 
Roboty budowlane: [……] 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

1b) Jedynie w odniesieniu do zamówień publicznych 
na dostawy i zamówień publicznych na usługi: 
W okresie odniesienia2 wykonawca zrealizował 
następujące główne dostawy określonego rodzaju 
lub wyświadczył następujące główne usługi 
określonego rodzaju:Przy sporządzaniu wykazu 
proszę podać kwoty, daty i odbiorców, zarówno 
publicznych, jak i prywatnych3: 

 
Liczba lat (okres ten został wskazany w 
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 
zamówienia): […] 

Opis Kwoty Daty Odbiorcy 

    
 

 
1 Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do pięciu lat, i dopuszczać legitymowanie się doświadczeniem 
sprzed ponad pięciu lat. 
2 Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do trzech lat, i dopuszczać legitymowanie się doświadczeniem 
sprzed ponad trzech lat. 
3 Innymi słowy, należy wymienić wszystkich odbiorców, a wykaz powinien obejmować zarówno klientów publicznych, 
jak i prywatnych w odniesieniu do przedmiotowych dostaw lub usług. 
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2) Może skorzystać z usług następujących 
pracowników technicznych lub służb technicznych1, 
w szczególności tych odpowiedzialnych za kontrolę 
jakości: 
W przypadku zamówień publicznych na roboty 
budowlane wykonawca będzie mógł się zwrócić do 
następujących pracowników technicznych lub służb 
technicznych o wykonanie robót: 

[……] 
 
 
[……] 

3) Korzysta z następujących urządzeń technicznych 
oraz środków w celu zapewnienia jakości, a jego 
zaplecze naukowo-badawcze jest następujące:  

[……] 

4) Podczas realizacji zamówienia będzie mógł stosować 
następujące systemy zarządzania łańcuchem dostaw i 
śledzenia łańcucha dostaw: 

[……] 

5) W odniesieniu do produktów lub usług o 
złożonym charakterze, które mają zostać 
dostarczone, lub – wyjątkowo – w odniesieniu do 
produktów lub usług o szczególnym przeznaczeniu: 
Czy wykonawca zezwoli na przeprowadzenie kontroli2 
swoich zdolności produkcyjnych lub zdolności 
technicznych, a w razie konieczności także 
dostępnych mu środków naukowych i badawczych, 
jak również środków kontroli jakości? 

 
 
 
[] Tak [] Nie 

6) Następującym wykształceniem i kwalifikacjami 
zawodowymi legitymuje się: 
a) sam usługodawca lub wykonawca: 
lub (w zależności od wymogów określonych w 
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): 
b) jego kadra kierownicza: 

 
 
a) [……] 
 
 
b) [……] 

7) Podczas realizacji zamówienia wykonawca będzie 
mógł stosować następujące środki zarządzania 
środowiskowego: 

[……] 

8) Wielkość średniego rocznego zatrudnienia u 
wykonawcy oraz liczebność kadry kierowniczej w 
ostatnich trzech latach są następujące 

Rok, średnie roczne zatrudnienie: 
[……], [……] 
[……], [……] 
[……], [……] 
Rok, liczebność kadry kierowniczej: 
[……], [……] 
[……], [……] 
[……], [……] 

9) Będzie dysponował następującymi narzędziami, 
wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi 
na potrzeby realizacji zamówienia: 

[……] 

 
1 W przypadku pracowników technicznych lub służb technicznych nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego 
wykonawcy, lecz na których zdolności wykonawca ten polega, jak określono w części II sekcja C, należy wypełnić odrębne formularze 
jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. 
2 Kontrolę ma przeprowadzać instytucja zamawiająca lub – w przypadku gdy instytucja ta wyrazi na to zgodę – w jej imieniu, właściwy 
organ urzędowy państwa, w którym dostawca lub usługodawca ma siedzibę. 
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10) Wykonawca zamierza ewentualnie zlecić 
podwykonawcom1 następującą część (procentową) 
zamówienia: 
 
 
 
 
 

[……] 

11) W odniesieniu do zamówień publicznych na 
dostawy: 
Wykonawca dostarczy wymagane próbki, opisy lub 
fotografie produktów, które mają być dostarczone i 
którym nie musi towarzyszyć świadectwo 
autentyczności. 
Wykonawca oświadcza ponadto, że w stosownych 
przypadkach przedstawi wymagane świadectwa 
autentyczności. 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie 
elektronicznej, proszę wskazać: 

 
[] Tak [] Nie 
 
 
 
[] Tak [] Nie 
 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub 
organ,dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

12) W odniesieniu do zamówień publicznych na 
dostawy: 
Czy wykonawca może przedstawić wymagane 
zaświadczenia sporządzone przez urzędowe instytuty 
lub agencje kontroli jakości o uznanych 
kompetencjach, potwierdzające zgodność produktów 
poprzez wyraźne odniesienie do specyfikacji 
technicznych lub norm, które zostały określone w 
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia? 
Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i wskazać, jakie 
inne środki dowodowe mogą zostać przedstawione: 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie 
elektronicznej, proszę wskazać: 

 
[] Tak [] Nie 
 
 
 
 
 
 
 
 
[…] 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

D: SYSTEMY ZAPEWNIANIA JAKOŚCI I NORMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO 

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub 
podmiot zamawiający wymagają systemów zapewniania jakości lub norm zarządzania środowiskowego 
w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu. 

Systemy zapewniania jakości i normy zarządzania 
środowiskowego 

Odpowiedź: 

Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić 
zaświadczenia sporządzone przez niezależne 
jednostki, poświadczające spełnienie przez wykonawcę 

[] Tak [] Nie 
 
 

 
1 Należy zauważyć, że jeżeli wykonawca postanowił zlecić podwykonawcom realizację części zamówienia oraz polega na zdolności 
podwykonawców na potrzeby realizacji tej części, to należy wypełnić odrębny jednolity europejski dokument zamówienia dla tych 
podwykonawców (zob. powyżej, część II sekcja C). 



 

 

 
 FORMULARZ OFERTOWY 

strona   

z ogólnej liczby    stron 

(pieczęć Wykonawcy)    

 

(52)   
Nr sprawy: UZP/PN/TM/1/2020 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   

 
Sukcesywne dostawy oleju napędowego dla PKM, Sp. z o.o. w Gliwicach 

 

wymaganych norm zapewniania jakości, w tym w 
zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych? 
Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, jakie 
inne środki dowodowe dotyczące systemu zapewniania 
jakości mogą zostać przedstawione: 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie 
elektronicznej, proszę wskazać: 
 
 
 
 

 
 
[……] [……] 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić 
zaświadczenia sporządzone przez niezależne 
jednostki, poświadczające spełnienie przez wykonawcę 
wymogów określonych systemów lub norm 
zarządzania środowiskowego? 
Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, jakie 
inne środki dowodowe dotyczące systemów lub norm 
zarządzania środowiskowego mogą zostać 
przedstawione: 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie 
elektronicznej, proszę wskazać: 

[] Tak [] Nie 
 
 
 
 
[……] [……] 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 
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Część V: Ograniczanie liczby kwalifikujących się kandydatów 

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub 
podmiot zamawiający określiły obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być 
stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów, którzy zostaną zaproszeni do złożenia ofert lub 
prowadzenia dialogu. Te informacje, którym mogą towarzyszyć wymogi dotyczące (rodzajów) 
zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów, które ewentualnie należy przedstawić, 
określono w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu. 
Dotyczy jedynie procedury ograniczonej, procedury konkurencyjnej z negocjacjami, dialogu 
konkurencyjnego i partnerstwa innowacyjnego: 

Wykonawca oświadcza, że: 

Ograniczanie liczby kandydatów Odpowiedź: 

W następujący sposób spełnia obiektywne i 
niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być 
stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów: 
W przypadku gdy wymagane są określone 
zaświadczenia lub inne rodzaje dowodów w formie 
dokumentów, proszę wskazać dla każdego z nich, czy 
wykonawca posiada wymagane dokumenty: 
Jeżeli niektóre z tych zaświadczeń lub rodzajów 
dowodów w formie dokumentów są dostępne w postaci 
elektronicznej1, proszę wskazać dla każdego z nich: 

[….] 
 
 
 
[] Tak [] Nie2 
 
 
 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……]3 

 

Część VI: Oświadczenia końcowe 

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że informacje podane powyżej w częściach II–V są dokładne i 
prawidłowe oraz że zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji poważnego wprowadzenia 
w błąd. 
Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że jest (są) w stanie, na żądanie i bez zwłoki, przedstawić 
zaświadczenia i inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, z wyjątkiem przypadków, w których: 
a) instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający ma możliwość uzyskania odpowiednich dokumentów 
potwierdzających bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie 
członkowskim4, lub  
b) najpóźniej od dnia 18 kwietnia 2018 r.5, instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający już posiada 
odpowiednią dokumentację. 

 
1 Proszę jasno wskazać, do której z pozycji odnosi się odpowiedź. 
2 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
3 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
4 Pod warunkiem że wykonawca przekazał niezbędne informacje (adres internetowy, dane wydającego urzędu lub organu, dokładne 
dane referencyjne dokumentacji) umożliwiające instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu tę czynność. W razie 
potrzeby musi temu towarzyszyć odpowiednia zgoda na uzyskanie takiego dostępu.  
5 W zależności od wdrożenia w danym kraju artykułu 59 ust. 5 akapit drugi dyrektywy 2014/24/UE. 
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Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie wyraża(-ją) zgodę na to, aby [wskazać instytucję zamawiającą lub podmiot 
zamawiający określone w części I, sekcja A] uzyskał(-a)(-o) dostęp do dokumentów potwierdzających informacje, 
które zostały przedstawione w [wskazać część/sekcję/punkt(-y), których to dotyczy] niniejszego jednolitego 
europejskiego dokumentu zamówienia, na potrzeby [określić postępowanie o udzielenie zamówienia: (skrócony 
opis, adres publikacyjny w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, numer referencyjny)]. 

Data, miejscowość oraz – jeżeli jest to wymagane lub konieczne – podpis(-y): [……] 
 

 

 

 

 

  Upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy: 

   

   

   

(miejscowość, data)  (podpis, pieczęć) 
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Załącznik B: „Cena oferty” 

Proponowane ceny i wartości dostaw: 

Wyszczególnienie  Wartość 

Informacje dot. oleju napędowego proponowanego przez Wykonawcę   

Nazwa handlowa proponowanego oleju napędowego 

 
1 

 

Cena Odniesienia (CO) na dzień 18 maja 2020 r., jako średnia arytmetyczna ceny PKN ORLEN S.A.  

i ceny GRUPY LOTOS S.A. podawanych w ich oficjalnym serwisie internetowym  

Cena jednostkowa netto PKN ORLEN S.A. oleju napędowego w [zł/m3]  
2  

 
  

Cena jednostkowa netto GRUPY LOTOS S.A. oleju napędowego w [zł/m3] 
3 

 

Cena Odniesienia (CO) obliczona jako średnia arytmetyczna ceny netto PKN ORLEN S.A.  

i GRUPY LOTOS S.A. w [zł/m3] 
4 

(poz.2 + poz.3):2 

Kwota podatku od towarów i usług (VAT) w [zł/m3] 
5  

 
 poz.4 x 23% 
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Wyszczególnienie  Wartość 
 

 

Informacje dot. cen Dostawcy (Wykonawcy)   

Cena jednostkowa netto dostawcy (wykonawcy) (CD) w [zł/m3] 
6  

 
  

Kwota podatku od towarów i usług (VAT) w [zł/m3] 
7  

 
 poz.6 x 23% 

Cena jednostkowa brutto dostawcy (wykonawcy) w [zł/m3] 
8  

  poz.6 + poz.7 

   

Informacje dot. wielkości i wartości dostaw   

Szacowana wielkość dostaw [m3] 
9 13 000 m3 

 
  

Szacowana wartość netto dostaw [zł] 
10  

 
 poz.6 x  poz. 9 

Kwota podatku od towarów i usług (VAT) [zł] 
11  

 
 poz.10 x 23% 

Szacowana wartość brutto dostaw [zł] 

 
12 

poz.10 + poz.11 
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Wyszczególnienie  Wartość 

   

Szacowana wartość brutto całej dostawy [zł]: 

       

Cyfrowo [zł]        

wpisać poz. 12 cyfrowo       

Słownie [zł]       

wpisać poz. 12 słownie       

1) wszystkie ceny określono na dzień 18 maja 2020 r. (w temperaturze  referencyjnej 150C)  

z dokładnością do 2 miejsc po przecinku     

2) w cenie dostawy uwzględniono koszty dowozu ON do stacji paliw PKM w Gliwicach     

 

 

 

   Upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy: 

    

    

    

(data)   (podpis, pieczęć) 
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Załącznik C: „Wzorcowe parametry oferowanego oleju napędowego” 

 

 

na olej napędowy .....................................................................................................................  (nazwa handlowa) 

 

 

 

Wymagania obowiązujące dla każdej dostawy  

 

 

Lp. Określenie  j.m. Wartość Metoda badań wg 

1 Liczba cetanowa                                 nie niższa niż:    
EN ISO 5165 

 

2 Indeks cetanowy                                nie niższy niż:   EN ISO 4264 

3 Gęstość w temperaturze 15oC                 zakres od ÷ do kg/m3  EN ISO 12185 

4 
Zawartość wielopierścieniowych węglowodorów 

aromatycznych                                   nie więcej niż: % (m/m)  
EN 12916 

5 Zawartość siarki                                nie więcej niż: (mg/kg)  

 

EN ISO 20846 

6 Zawartość manganu                           nie więcej niż:    mg/l  EN 16576 

7 Temperatura zapłonu,                       nie niższa niż: C  EN ISO 2719 

8 Pozostałość po koksowaniu (z 10% pozostałości  

destylacyjnej)                                    nie więcej niż: 

% (m/m)  EN ISO 10370 

9 Pozostałość po spopieleniu                nie więcej niż: % (m/m)  EN ISO 6245 

10 Zawartość wody                                 nie więcej niż: mg/kg  EN ISO 12937 

11 Zawartość zanieczyszczeń                 nie więcej niż:        mg/kg  EN 12662 

12 Badanie działania korodującego na miedzi (3h, 50oC) klasa  EN ISO 2160 

13 Stabilność oksydacyjna                   nie więcej niż: g/m3  EN ISO 12205 

EN 15751 Stabilność oksydacyjna                   nie mniej niż: h  

14 Smarność, Skorygowana średnica śladu zużycia (WS 

1,4) w temperaturze 60oC,               nie wyższa niż: µm  

EN ISO 12156-1 

 

15 Lepkość kinematyczna w temperaturze 40oC 

zakres od ÷ do:                                 

mm2/s  EN ISO 3104 
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Lp. Określenie  j.m. Wartość Metoda badań wg 

16 Skład frakcyjny: 

   do 250oC destyluje                           nie więcej niż: 

   do 350oC destyluje                           nie mniej niż: 

   95% (V/V) destyluje do temp.         nie więcej niż: 

 

% (V/V) 

% (V/V) 

o C 

 

 

EN ISO 3405 

EN ISO 3924 

 

17 Temperatura zablokowania zimnego filtru (CFPP)  
 

 

 

 

C 

  

EN 116 
- w okresie letnim                                  nie wyższa niż: 

 

- w okresie przejściowym                      nie wyższa niż: 
 

- w okresie zimowym                            nie wyższa niż: 
 

18 Estry metylowy kwasów tłuszczowych (FAME) % (V/V) 
 EN 14078 

19 Zawartość manganu                               nie więcej niż: mg/l 
 PN-EN 16576 

 
 
 
 
 
 
 

  Upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy: 

   

   

   

(data)  (podpis, pieczęć) 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 


