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Rozdział  I.  ZAMAWIAJĄCY I PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

1. Informacje o Zamawiającym  

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; 

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

2. Klauzula informacyjna RODO 

1) 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:  

a) 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 

b) 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 

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

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego: „Dostawy olejów 

i smarów dla PKM, Sp. z o.o. w Gliwicach, ul. Chorzowska 150”- nr sprawy PKM/PN/TM/7/2020; 

d) 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”;   

e) 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; 
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f) 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;   

g) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

h) Posiada Pani/Pan: 

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

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *; 

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

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

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

i) 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.  

− * Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 

postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie 

niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego 

załączników. 

− ** Wyjaśnienie: 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. 

3. Postanowienia ogólne 

1) Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z Regulaminem udzielania 

zamówień w Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej, Sp. z o.o. w Gliwicach, w ramach 

zamówienia sektorowego, którego wartość jest niższa od wyrażonej w złotych równowartości 

428 000 euro (Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 16 grudnia 2019 r. –  

Dz.U. 2019.2450). 

2) Ilekroć w treści jest mowa o Pzp, rozumie się przez to ustawę Prawo zamówień publicznych  

z dnia 29 stycznia 2004 r. ( tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz.1843). 

3) Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców, o których mowa w art. 38 ust. 3 

ustawy Pzp. 

4) Ilekroć w treści jest mowa o SIWZ, rozumie się przez to Specyfikację Istotnych Warunków 

Zamówienia. 

5) Treść złożonych ofert musi być zgodna z treścią SIWZ pod rygorem ich odrzucenia, zgodnie z § 4 

ust. 11 pkt a Regulaminu udzielania zamówień publicznych w PKM, Sp. z o.o. w Gliwicach. 
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6) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

7) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, za wyjątkiem 

okoliczności, o których mowa w art. 93 ust. 4 ustawy Pzp. 

4. Określenie i opis przedmiotu zamówienia 

 

1) Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy olejów i smarów (kod CPV: 09211000-1)  

dla których wymagania jakościowe oraz szacunkowe ilości podano w poniższej tabeli. 

 

Lp. 

Specyfikacja produktu 

Szacowane 

zużycie w 

okresie 12 mies. 

1. Olej silnikowy „E5” 

1.1 Zastosowanie:  

- wielosezonowy olej do wysokoprężnych silników wolnossących lub turbodoładowanych (w tym 

Euro2) autobusów komunikacji miejskiej:  

- MAN D0826 LUH 12 - w autobusach MAN NL 222; 

- Volvo DH-10-A w autobusach Volvo B-10B LE. 

1.2 Wymagania: 

a) klasa lepkości: SAE 15W/40; 

b) klasa jakości: ACEA E5; 

c) dopuszczenie MAN M 3275-1  (należy dołączyć odpis aktualnego dopuszczenia); 

d) dopuszczenie Volvo VDS-2 lub VDS-3 (należy dołączyć odpis aktualnego 

dopuszczenia). 

 

200 litrów 
 

2. Olej silnikowy „E4/E7” 

2.1 Zastosowanie:  

wielosezonowy olej do wysokoprężnych  silników turbodoładowanych (Euro3) oraz napędu 

hydrostatycznego wentylatora autobusów komunikacji miejskiej:  

- MAN D0836 LUH 02 – w autobusach MAN NL 223, Jelcz M125M; 

- MAN D2866 LUH 28 – w autobusach MAN A23;  

- MAN D0836 LUH 40 - w autobusach MAN A21;,   

- DAF PE228C - w autobusach Solaris Urbino15 i 18 (2006); 

- Volvo D9B260EC06 – w autobusie Volvo 7700. 

2.2 Wymagania: 

a) klasa lepkości: SAE 10W/40; 

b) klasa jakości: ACEA E4/E7; 

c) dopuszczenie MAN M 3277 (należy dołączyć odpis aktualnego dopuszczenia); 

d) dopuszczenie  Volvo VDS-3 (należy dołączyć odpis aktualnego dopuszczenia); 

e) dopuszczenie MB 228.5 (należy dołączyć odpis aktualnego dopuszczenia). 

 

3000 litrów  
 

3. Olej silnikowy „E6/E5/E4”  

3.1 Zastosowanie:  

wielosezonowy olej do nowoczesnych wysokoprężnych  silników turbodoładowanych (Euro4 lub 

Euro5/EEV lub Euro6) z  filtrem cząstek stałych  (lub bez filtra cząstek stałych),  z systemami 

EGR lub SCR, do autobusów komunikacji miejskiej:  

- DAF PR 228 S - w autobusach Solaris Urbino18; 

- DAF PR 183 S3 - w autobusach Solaris Urbino12;  

- DAF PR 265 U2 – w autobusach Solaris Urbino 12 lub 18; 

- MAN D2066LUH47 – w autobusach MAN A23; 

- DAF PR 183 U2 -  w autobusach Solaris Urbino 12; 

10000 litrów 
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- DAF PR 228 U1 -  w autobusach Solaris Urbino 15; 

- DAF PR 228 S2 - w autobusach Solaris Urbino18; 

- DAF / PACCAR MX-11 210 H1 -  w autobusach Solaris Urbino 12; 

- DAF / PACCAR MX-11 240 H1 -  w autobusach Solaris Urbino 18. 

3.2 Wymagania 

a) klasa lepkości SAE 5W/30; 

b) klasa jakości ACEA – E6; 

c) dopuszczenie MAN M 3477 oraz MAN M 3677 (należy dołączyć odpis aktualnego 

dopuszczenia); 

4. 

 

Olej silnikowy „EEV” 

4.1 Zastosowanie:  

wielosezonowy olej do nowoczesnych silników wysokoprężnych turbodoładowanych  z  filtrem 

cząstek stałych do autobusów komunikacji miejskiej: 

- DC9 29 – w autobusach Scania Omnicity.  

4.2 Wymagania: 

a)  klasa lepkości SAE 10W/40; 

b)  obecność produktu na aktualnej liście dopuszczeń olejów SCANIA Low Ash (należy 

dołączyć odpis aktualnego dopuszczenia).  

 

800 litrów 
 

5. 

 

Olej silnikowy „E6” 

5.1 Zastosowanie:  

wielosezonowy olej do nowoczesnych silników wysokoprężnych turbodoładowanych  z  filtrem 

cząstek stałych do autobusów komunikacji miejskiej: 

- CUMMINS ISB 6.7 – w autobusach Solaris.  

5.2 Wymagania: 

a) klasa lepkości SAE 15W-40; 

b) klasa jakości API CK-4 / ACEA - E9 

c)  obecność produktu na aktualnej liście dopuszczeń olejów CUMMINS CES 20086 (należy 

dołączyć odpis aktualnego dopuszczenia).  

 

2000 litrów 

6. Olej silnikowy do napędu hydraulicznego wentylatora  

6.1 Zastosowanie:  

olej do napędu wentylatora autobusów komunikacji miejskiej SCANIA Omnicity. 

 

6.2 Wymagania: 

a) klasa lepkości SAE 5W-40; 

b) klasa jakości ACEA A3/B4  

 (należy dołączyć odpis Karty produktu lub Świadectwa jakości, w którym będą 

wyszczególnione parametry potwierdzające spełnienie ww. wymagań). 

 

100 litrów 
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7. Olej przekładniowy „GL 5” 

7.1 Zastosowanie:  

wielosezonowy olej do przekładni głównej mostów napędowych DAF, MAN i Volvo. 

7.2 Wymagania: 

a) klasa jakości GL5 wg API; 

b) klasa lepkości SAE 80W/90 wg SAE J306  oraz  obecność oleju na aktualnej liście 

dopuszczeń ZF TE-ML 05A lub12E, lub 17B, lub 19B (należy dołączyć odpis aktualnego 

dopuszczenia). 

 

2000 litrów 
 

8. Olej przekładniowy „GL 5 ZF”  

8.1 Zastosowanie:  

olej przekładniowy o wydłużonym przebiegu między wymianami ( ≥ 150 000 km) do mostów  

napędowych ZF: 

- ZF AV132 - w autobusach Solaris Urbino oraz MAN A21 i A23. 

8.2 Wymagania: 

a) klasa jakości GL 5 wg API; 

b) klasa lepkości SAE 80W/90 wg SAE J306; 

c) obecność oleju na aktualnej liście dopuszczeń ZF TE-ML 12E lub 12M (należy dołączyć 

odpis aktualnego dopuszczenia). 

 

 

 

2000 litrów 
 

9. Olej do automatycznych skrzyń biegów 

9.1 Zastosowanie:  

olej przekładniowy do automatycznych skrzyń biegów autobusów komunikacji miejskiej: 

- ZF Ecomat  4/5 HP 500  / 590 - w autobusach Solaris Urbino oraz MAN A21 i A23; 

- VOITH Diwa 851.3 – 864.3E - w autobusach Solaris Urbino, MAN A21 i A23 oraz 

Mercedes Citaro O530G; 

- VOITH Diwa 6 – 854.6 – w autobusach Solaris Urbino 12; 

- VOITH Diwa 6 – 864.6 – w autobusach Solaris Urbino 18 i 15; 

- VOITH Diwa 5 – 864.5 – w autobusach Solaris Urbino 18. 

9.2 Wymagania: 

a) obecność produktu na aktualnej liście dopuszczeń olejów do automatycznych skrzyń 

biegów ZF: TE-ML 14A lub 14B oraz klasyfikacji ATF: Dexron® -II D lub II E lub III F; 

b) obecność produktu na aktualnej liście dopuszczeń olejów do automatycznych skrzyń 

biegów VOITH: H 55.6335XX lub H 55.6336XX; 

c) dopuszczenie MAN 339 TYPE Z1 (należy dołączyć odpis aktualnego dopuszczenia);  

d) dopuszczenie MAN 339 TYPE V1 (należy dołączyć odpis aktualnego dopuszczenia); 

 

6000 litrów 

 

10. Olej do układu wspomagania kierownicy „ZF”  

10.1 Zastosowanie:  

olej do układów wspomagania kierownicy prod. ZF autobusów komunikacji miejskiej. 

10.2 Wymagania: 

a) zgodność ze specyfikacją  Dexron® -II D,  lub III F, lub III G wg  klasyfikacji ATF; 

i/lub 

b) obecność produktu na aktualnej liście dopuszczeń olejów na liście ZF TE-ML 09X 

(należy dołączyć odpis aktualnego dopuszczenia).  

600 litrów 
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11. Olej do hydrostatycznego napędu wentylatora  

11.1 Zastosowanie:  

olej do hydrostatycznego napędu wentylatora autobusów komunikacji miejskiej Solaris Urbino, 

MAN A-23 Lion's. 

11.2 Wymagania: 

a) lepkość kinematyczna w temperaturze 40 oC = 28, 8 – 35, 2 mm2/s; 

b) wskaźnik lepkości min: 140; 

c) max. temperatura płynięcia: -30 oC; 

d) min. temperatura zapłonu COC: 180 oC; 

e) klasa lepkości ISO VG: 32, spełnienie co najmniej normy DIN 51524 cz.3. 

 (należy dołączyć odpis Karty produktu lub Świadectwa jakości, w którym będą 

wyszczególnione parametry potwierdzające spełnienie ww. wymagań). 

 

2000 litrów 
 

12. Smar wielofunkcyjny 

12.1 Zastosowanie:  

uniwersalny smar litowy, przeznaczony do smarowania wysoko obciążonych łożysk tocznych i 

elementów pracujących ślizgowo a w szczególności: łożysk piast kół samochodów, innych łożysk 

kulkowych lub wałeczkowych, przegubów układu kierowniczego, sworzni zwrotnic kół 

jezdnych, wałów napędowych oraz innych typowych elementów w samochodach ciężarowych 

(autobusach). 

12.2 Wymagania: 

a) oznaczenie KP2K-20 wg DIN 51 825; 

b) klasa NLGI nr 2 ;  

c) środek zagęszczający: lit; 

d) temperatura kroplenia -  powyżej 185 oC (wg ASTM D 566); 

e) zakres temp. pracy ciągłej = -20oC do +130oC. 

 (należy dołączyć odpis Karty produktu lub Świadectwa jakości, w którym będą 

wyszczególnione parametry potwierdzające spełnienie ww. wymagań)  

 

 

150 kg 
 

13. Smar do piast osi ZF  

13.1 Zastosowanie:  

smar do piast osi napędowej ZF AV 132  i osi wleczonej ZF AV 132N  - w autobusach  Solaris 

Urbino.  

13.2 Wymagania: 

obecność produktu na aktualnej liście dopuszczeń produktów smarowych ZF TE-ML 12H 

(należy dołączyć odpis aktualnego dopuszczenia). 

 

 

50 kg 
 

14. Smar do piast i zwrotnic osi przedniej ZF RL85/A 

14.1 Zastosowanie:  

smar do piast i zwrotnic osi przedniej ZF RL85/A - w autobusach Solaris Urbino.  

14.2 Wymagania:  

a) smary uniwersalne na bazie mydeł litowych, mieszalny z olejami mineralnymi; 

b) klasa NLGI 2; 

c) oznaczenie produktu smarowego KP2N-30 zgodnie z DIN 51 502 lub ISO L-X-CDEB2 

zgodnie z ISO 6743-9  (należy dołączyć odpis Karty produktu lub Świadectwa jakości, w 

którym będą wyszczególnione parametry potwierdzające spełnienie ww. wymagań). 

 

 

50 kg 
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15. Smar do wałów napędowych współpracujących z automatycznymi skrzynkami biegów 

Voith lub ZF i retarderem (zwalniaczem hydraulicznym)  

15.1 Zastosowanie:  

smar do wałów napędowych współpracujących z automatycznymi skrzynkami biegów Voith lub 

ZF i retarderem (zwalniaczem hydraulicznym); 

smar o znacznej odporności na wysokie temperatury, skutecznej ochronie antykorozyjnej 

oraz wysokiej odporności na obciążenia mechaniczne i termiczne. 

15.2 Wymagania:  

a)  klasa jakości GC-LB wg klasyfikacji ASTM D-4950 lub ISO L-X-CDEB2  

zgodnie z ISO 6743-9; 

b) klasa NLGI nr 2 ; 

c) temperatura kroplenia – powyżej 250oC (wg DIN ISO 2176); 

d) zakres temp.pracy ciągłej = -30oC do +140oC (praca okresowo w temp. ok.200oC); 

e) odporność na wodę w temp.90oC = ocena 1 lub 0 (wg DIN 51 807-1); 

f) dopuszczenie MAN 284 Li-H2 (należy dołączyć odpis aktualnego dopuszczenia).; 

g) dopuszczenie MB 265.1 (należy dołączyć odpis aktualnego dopuszczenia). 

 

 

50 kg 

 

16. Smar do układów centralnego smarowania Vogel 

16.1 Zastosowanie: 

smar do układów centralnego smarowania prod. Vogel, zainstalowanych w autobusach Volvo, 

Solaris i MAN.  

16.2 Wymagania:  

a)  smar uniwersalny litowy + dodatki EP, bez dodatków stałych (grafit, MOS 2);  

b) klasa NLGI nr 00/000; 

c) dopuszczenie MAN 283 Li-P 00/000 (należy dołączyć odpis aktualnego dopuszczenia); 

d) dopuszczenie MB 264.0 (należy dołączyć odpis aktualnego dopuszczenia).  

 

300 kg 
 

17. 

 

 

Smar do systemu automatycznego smarowania Groeneveld SingleLine 

17.1 Zastosowanie: 

Smar dla pojazdów marki Solaris wyposażonych w system automatycznego smarowania 

SingleLine Groeneveld. 

17.2 Wymagania:  

a) powinien spełniać normy zgodne z poniższymi klasyfikacjami: 

- KP0G-30 według normy DIN 51502/51825, 

- ISO-L-XCBFB0 według normy ISO 6743. 

b) ponadto, smar powinien być: 

- litowy, 

- o lepkości bazowego oleju mineralnego nie mniejszej nić: 180 mm2/s w temp. 40o C, 

- bez dodatków, jak: grafit, teflon (PTFE), dwusiarczek molibdenu (MoS2) i sadza. 

 

50 kg 

5. Dodatkowe wymagania  

1) Oferowane oleje powinny być mieszalne z dotychczas stosowanymi w autobusach 

Zamawiającego, w tej samej klasie jakościowej i lepkościowej (Uwaga: wykaz produktów 

stosowanych obecnie przez Zamawiającego przedstawiono w Załączniku nr 3 wzoru umowy). 
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2) Zamawiający uzna spełnienie wymagania zawartego w pkt 1) w przypadku przedstawienia 

oświadczenia producenta lub dostawcy o mieszalności jego produktów z dotychczas stosowanymi 

w autobusach PKM, Sp. z o.o. w Gliwicach. 

3) Na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie 

zwolnień od podatku akcyzowego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2525) Zamawiający ma prawo nabycia 

olejów przekładniowych bez podatku akcyzowego. Zamawiający złoży Wykonawcy wymagane 

prawem oświadczenie. 

4) Dostarczane oleje i smary muszą pochodzić z bieżącej produkcji, tj. nie starszej niż 3 miesiące  

od daty ich produkcji.  

5) Wykonawca zapewni specjalistyczną opiekę i doradztwo techniczne przy eksploatacji 

dostarczonych produktów. 

6. Warunki dostawy 

1) Dostawy będą realizowane transportem Wykonawcy i na jego koszt do magazynu PKM 

w Gliwicach, ul. Chorzowska 150 w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 600 ÷ 1300. 

2) Oleje i smary będą dostarczane sukcesywnie w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od daty 

przesłania zamówienia fax-em lub pocztą elektroniczną. 

3) Minimalne ilości dostarczanych olejów i smarów podano w tabeli poniżej: 

 

Lp Nazwa produktu  Opakowania 

1 2 3 

1. Olej silnikowy ,,E5” 200 – 210 dm3 

2. Olej silnikowy,, E4/E7” 200 – 210 dm3 

3. Olej silnikowy ,,E6” 200 – 210 dm3 

4. Olej silnikowy „EEV” 200 – 210 dm3 

5. Olej przekładniowy „GL5” – SAE 80W/90 200 – 210 dm3 

6. Olej przekładniowy „GL5” ZF” 200 – 210 dm3 

7. Olej do automatycznych skrzyń biegów 200 – 210 dm3 

8. Olej do układu wspomagania kierownicy „ZF” 200 – 210 dm3 

9. Olej do napędu hydrostatycznego wentylatora 20 – 210 dm3 

10. Smary 25 – 50 kg 

7. Warunki płatności 

1) Płatność za dostarczone produkty odbywać się będzie na podstawie faktur VAT. 

2) Zapłata następować będzie przelewem na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od daty dostawy 

towaru.  

8. Przewidywany okres trwania umowy.   

Okres trwania umowy – 12 miesięcy od daty rozpoczęcia obowiązywania umowy. 

9. Pozostałe warunki przedstawiono w ogólnym wzorze umowy. 
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Rozdział  II.  INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 

1. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia 

1) O udzielenie zamówienia publicznego może ubiegać się Wykonawca, który 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. 

2) O udzielenie zamówienia publicznego może ubiegać się Wykonawca, który nie podlega 

wykluczeniu na podstawie następujących dodatkowych przesłanek: 

a) 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 majątki w trybie art. 

366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 233  

ze zm.); 

3) Każdy Wykonawca przystępujący do wykonania niniejszego zamówienia musi spełniać warunki 

udziału dotyczące: 

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej -  

Zamawiający nie precyzuje warunków w tym zakresie; 

b) posiadania zdolności technicznej lub zawodowej przez co Zamawiający rozumie należyte 

wykonanie w ciągu ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w 

tym okresie, co najmniej jednej dostawy odpowiadającej swoim rodzajem i wartością dostawie 

stanowiącej przedmiot zamówienia. Zamawiający uzna spełnienie powyższego warunku, jeśli 

Wykonawca przedłoży dokumenty zawierające opis przedmiotu zamówienia, daty wykonania, 

dane odbiorcy oraz wartość brutto równą lub większą od kwoty 200 000 złotych (Załącznik C 

Formularza ofertowego);  

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie 

uzyskać tych dokumentów wystawionych przez podmiot, na rzecz którego dostawy były 

wykonywane - oświadczenie wykonawcy. Referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich 

należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert. 

c) sytuacji ekonomicznej i finansowej, przez co Zamawiający rozumie: 

i. posiadanie dostępu do wolnych środków finansowych lub zdolność kredytową 

pozwalającą na ubieganie się o kredyt do wysokości co najmniej 200 000 zł (czterysta 

tysięcy złotych) - potwierdzoną w opinii bankowej. 
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ii. posiadania 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 2,0 mln zł (słownie: dwa miliony złotych). Do oferty 

należy dołączyć potwierdzenie opłacenia polisy lub fakt opłacenia musi wynikać  

z treści dokumentu. 

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 ustępie 1 niniejszej SIWZ zostaną spełnione wyłącznie, jeżeli Ci Wykonawcy wykażą, że 

łącznie spełniają te warunki. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

publicznego ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu lub do 

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

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. 

 

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu, określonych w ustępie 1, dokonana zostanie 

zgodnie z formułą „spełnia - nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach  

i dokumentach wyszczególnionych w ustępie 2 niniejszego rozdziału. Z treści ww. dokumentów 

musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnił. Zamawiający zastrzega sobie 

prawo weryfikacji ww. dokumentów. 

2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 

1) Wypełniony i podpisany „Formularz Ofertowy”; 

2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 

ustawy Pzp (Załącznik A1 do Formularza ofertowego); 

3) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 

24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp (Załącznik A2 do Formularza ofertowego); 

4) Aktualny odpis 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  

(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie - właściwe dokumenty muszą 

być złożone przez każdy podmiot); 

5) Pełnomocnictwa osób upoważnionych do podpisywania oferty (o ile nie wynika to wprost 

z dokumentów wymienionych wyżej); 

6) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, 

że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane 

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

wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert; (W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie - 

właściwe zaświadczenia muszą być złożone przez każdy podmiot); 
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7) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem 

składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane 

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

wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert; (W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie - 

właściwe zaświadczenia muszą być złożone przez każdy podmiot); 

8) Oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub 

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

ubezpieczenie 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; 

9) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważnego zaświadczenia 

właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie 

określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania ofert; (W przypadku składania oferty przez podmioty występujące 

wspólnie - informacja musi być złożona przez każdy podmiot); 

10) Informację banku lub kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonawca posiada 

rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową 

Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 

Opinia powinna uwzględniać wymogi zawarte w ustępie 1, punkt 3) c) Rozdziału II niniejszej 

specyfikacji. (W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie - informacja  

musi być złożona przez każdy podmiot); 

UWAGA: w przypadku, gdy przedstawiona przez Wykonawcę informacja potwierdza wysokość 

posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy poprzez określenie 

jedynie liczby cyfr, zamiast jej pełnego ujawnienia, Zamawiający uzna, iż Wykonawca 

przedstawił potwierdzenie dotyczące najniższej kwoty możliwej do zapisania przy użyciu 

ujawnionej liczby cyfr.  

11) Opłaconą polisę, (tj. wraz z dowodem dokonania wpłaty) a w przypadku jej braku inny 

dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej  

w zakresie prowadzonej działalności na sumę ubezpieczenia co najmniej 2,0 mln zł (słownie: dwa 

miliony złotych); 

12) Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 

pkt 23, albo informację o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (Załącznik D  

do Formularza ofertowego). Wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca może przedstawić 

dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

13) Dowód wpłaty wadium; 

14) Dokumenty, o których mowa w ustępie 1 punkcie 3) b) Rozdziału II niniejszej specyfikacji. 

Wykaz powinien uwzględniać wymagania zawarte w tym punkcie; 

UWAGA: w przypadku przedstawienia kopii dokumentów wymagane jest poświadczenie 

zgodności z oryginałem, podpisane przez osobę uprawnioną do podpisywania oferty. 

Dokumenty tłumaczone na język polski muszą być poświadczone przez Wykonawcę.  
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15) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia,  

o których mowa w ustępie 2 pkt 2) i 3) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się  

o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu, brak 

podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia; 

16) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków, o których mowa w ustępie  

1 pkt 3) w stosownych sytuacjach oraz odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, 

polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie  

od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

17) Zamawiający jednocześnie informuje, iż "stosowna sytuacja", o której mowa w pkt 16) wystąpi 

wyłącznie w przypadku, kiedy: 

a) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni 

Zamawiającemu, że realizując zamówienia, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 

podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu  

do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia; 

b) Zamawiający oceni czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności 

techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełnienia 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 ustawy Pzp. 

W związku z tym, Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega za zdolnościach lub 

sytuacji innych podmiotów, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów,  

o których mowa w ustępie 2 pkt 2) i 3). 

 

UWAGA: w przypadku przedstawienia kopii dokumentów wymagane jest poświadczenie 

zgodności z oryginałem, podpisane przez osobę uprawnioną do podpisywania oferty. 

Dokumenty tłumaczone na język polski muszą być poświadczone przez Wykonawcę. 

 

3. Dodatkowe wymagania 

Do Formularza ofertowego należy dołączyć następujące dodatkowe dokumenty: 

1) Oświadczenie producenta lub dostawcy o mieszalności jego produktów z dotychczas 

stosowanymi w autobusach PKM, Sp. z o.o. w Gliwicach (Uwaga: wykaz produktów stosowanych 

obecnie przez Zamawiającego przedstawiono w Załączniku nr 3 do wzoru umowy); 

2) Aktualne dokumenty poświadczające dopuszczenia – określone w ustępie 1 Rozdziału I; 

3) Karty techniczne oferowanych produktów – jako potwierdzenie spełnienia wymagań 

jakościowych; 

4) Świadectwa jakości (atestu) dla każdego oferowanego produktu. 
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4. Informacja dla Wykonawców, mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej 

1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ustępie 2 pkt 2 ppkt 4), 6), 7), 9)  niniejszego 

rozdziału SIWZ Wykonawca składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 

b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; 

c) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne 

lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 

na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 

2) Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1) niniejszego ustępu, zastępuje 

się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem 

sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 

odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania. 

5. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywanie 

oświadczeń i dokumentów 

1) Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w języku polskim. 

2) 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. 

3) 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). 

4) 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. 

5) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający 

udzieli niezwłocznie wyjaśnień, jednak nie później niż na 3 dni przed upływem terminu składania 

ofert - pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie 

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

6) Zamawiający nie przewiduje zwoływania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia 

wątpliwości dotyczących treści SIWZ. 

https://platformazakupowa.pl/pn/pkm_gliwice
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7) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 

zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę Zamawiający zamieści na platformie zakupowej. 

8) Jeżeli w wyniku zmiany treści Zapytania ofertowego potrzebny jest niezbędny dodatkowy czas  

na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje  

o tym na platformie zakupowej. 

6. Sposób przygotowywania ofert 

Zamawiający nie przewiduje zawierania umowy ramowej, wyboru najkorzystniejszej oferty 

z zastosowaniem aukcji elektronicznej oraz zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  

 

1) Oferta powinna być zgodna w kwestii jej sposobu sporządzenia, oferowanego przedmiotu  

i warunków zamówienia ze wszystkimi wymogami określonymi w niniejszym postępowaniu. 

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

3) Oferta powinna być sporządzona, pod rygorem nieważności w języku polskim  

z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie PDF, tzn. powinna być własnoręcznie 

podpisana (czytelny podpis albo pieczątka imienna i podpis) przez osoby upoważnione do składania 

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Jeżeli oferta będzie podpisana przez inne osoby 

Wykonawca powinien dołączyć pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w jego imieniu dla 

osób podpisujących ofertę. Dopuszcza się złożenie oferty w postaci elektronicznej opatrzonej 

kwalifikowalnym podpisem elektronicznym wystawionym przez dostawcę kwalifikowalnej usługi 

zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikowane – podpis elektroniczny, 

spełniające wymagania bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 05.09.2016r. o usługach zaufania 

oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U.2016 poz. 1579). 

4) Wykonawca może zamieścić na Platformie zakupowej maksymalnie 10 plików lub spakowanych 

archiwów, np. ZIP o wadze do 150 MB każdy. 

5) Wykonawca składa ofertę w formie zaszyfrowanej przez Platformę, o której mowa w pkt.3 (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. 

6) Oferta powinna być sporządzona zgodnie z przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami 

(Formularz Ofertowy). 

7) Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, powinny być parafowane przez 

Wykonawcę. Zaleca się, aby zmiany były dokonane jedynie przez czytelne przekreślenie 

istniejącego zapisu i wstawienie obok zapisu innego (poprawki cyfr i liczb należy pisać wyrazami). 

8) Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej 

oferty lub wycofać złożoną ofertę.  

9) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert. 

10) Zamawiający poprawia w ofercie: 

    - oczywiste omyłki pisarskie, 

    - oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek, 
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    - inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Zapytaniem ofertowym, niepowodujące 

istotnych zmian w treści ofert, 

i zamieszcza informacje o wprowadzonych poprawkach na platformie zakupowej. 

11) Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 

12) Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. 

7. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej 

Ocena ofert nastąpi na podstawie danych przedstawionych przez Oferentów w Załącznikach do 

Formularza ofertowego przy uwzględnieniu jednego kryterium, jakim jest CENA – 100%. 

 

I. Zasady ogólne oceny ofert 

 1) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 

Lp. Parametr podlegający ocenie Punkty Znaczenie 

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

1. C - Cena oferty: max.100 100 % 

Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska największą liczbę punktów (spośród nie odrzuconych 

ofert). 

Szczegółowe zasady oceny oferty wg kryterium wskazanego w punkcie I. 

C - Cena oferty  (wg Załącznika B Formularza Ofertowego)  

 Oferta zawierająca najniższą cenę (spośród ofert nie odrzuconych) uzyska100 pkt, następne kolejne 

oferty odpowiednio, proporcjonalnie mniej wg formuły: 

ilość punktów za cenę = najniższa cena / cena oferty x 100 

8. Miejsce i termin składania ofert 

1) Miejsce składania ofert: Platforma Zakupowa Open Nexus Sp. z o.o. 

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

2) Termin składania ofert upływa w dnia 16 października 2020 r. o godz. 10.30 

9. Termin, do którego Wykonawca będzie związany złożoną ofertą 

Wykonawca związany jest złożoną ofertą przez okres 60 dni od terminu składania ofert. 

10. Miejsce i termin otwarcia ofert 

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 października 2020 r. o godz. 11.00 w siedzibie 

Zamawiającego, tj. w budynku administracyjnym PKM, Sp. z o.o. w Gliwicach, pokój nr 216.  

11. Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert 

1) Oceny ofert będzie dokonywała komisja przetargowa. W pierwszej kolejności ocenie będzie 

podlegało spełnienie warunków formalnych; 

https://platformazakupowa.pl/pn/pkm_gliwice
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2) W toku dokonywania badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia 

przez Wykonawców dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert,  

jak i uzupełnienia wymaganych dokumentów; 

3) W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki, komisja dokona oceny ich 

ofert zgodnie z kryteriami przedstawionymi w niniejszej specyfikacji. 

12. Nazwiska, stanowiska służbowe oraz sposób porozumiewania się z pracownikami 

zamawiającego, uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami 

− Specjalista ds. Rozwoju i Technologii Napraw – Patrycja GAŁUSZKA 

− Kierownik działu Zaopatrzenia i Magazynów – Klaudia PIETRYGA-ŻABA 

− Kierownik działu Prawno – Organizacyjnego – Mirella MUSIOLIK 

− Sposób porozumiewania się - pisemnie lub telefonicznie:  

w dniach roboczych w godz. 8 ÷13  tel. 32 330-46-05, tel. 32 330-46-02  

13. Wymagania dotyczące wadium  

1) Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany do wniesienia wadium w kwocie  

5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych). 

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

W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniądz wymagana jest pisemna gwarancja 

udzielona przez bank lub firmę ubezpieczeniową lub innego poręczyciela (zwanego dalej 

Gwarantem) zawierająca termin obowiązywania gwarancji obejmujący okres związania ofertą, 

określony w Rozdziale II ust. 9, na kwotę, które są określone w pkt. 1). Gwarancja powinna 

zawierać informację, że udzielona gwarancja zawiera nieodwołalne zobowiązanie wypłaty 

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. 

3) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium 

na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego 

oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Zamawiający określi termin ponownego wniesienia 

wadium przez wykonawcę. 

4) Zamawiający zwraca wadium zgodnie z art. 46 ust. 1, 1a i 2 ustawy Pzp z zastrzeżeniem art. 46 

ust. 4a ww. ustawy Pzp. 

5) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je zgodnie z art. 46 ust. 4 ustawy Pzp. 

6) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, w przypadkach określonych w art. 46 ust. 5 

oraz art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 

7) Wadium należy wnieść w terminie do 16.10.2020r., do godz. 10.30. Wadium wniesione 

w pieniądzu należy wpłacić na konto bankowe:  

BNP Paribas Bank Polska S.A.   74 1600 1172 0002 3304 9488 6150, 

podając na poleceniu przelewu informację: 

 „Wadium – Dostawa olejów i smarów dla PKM, Sp. z o.o. w Gliwicach  

 Nr sprawy: PKM/PN/TM/7/2020" 
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8) Przy wnoszeniu wadium przelewem, dokument polecenia dokonania przelewu nie jest dowodem 

dokonania wpłaty - dokumentem potwierdzającym dokonanie wpłaty jest uznanie kwotą wadium 

rachunku Zamawiającego w terminie określonym w pkt 7) (wpływ środków na rachunek 

Zamawiającego).  

9) Dokument potwierdzający wniesienie wadium w innej formie, niż w pieniądzu należy złożyć 

w Kasie Zamawiającego (parter Budynku Administracyjnego) w godzinach 6.30-11.30 w terminie 

określonym w pkt 7). 

10) Do oferty należy dołączyć potwierdzoną za zgodność kserokopię polecenia przelewu lub innej 

formy wadium. 

14. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

1) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 3 % wartości ceny ofertowej brutto. 

Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy.  

2) Zabezpieczenie musi być wniesione najpóźniej w dniu zawarcia umowy. Jeżeli zabezpieczenie 

nie jest wnoszone w pieniądzu, to dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia powinien 

zostać wręczony Zamawiającemu najpóźniej przy podpisaniu umowy. 

3) 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.  

4) Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa winna 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 swoje zobowiązania wynikające  

z umowy lub że nie zapłacił w terminie kar umownych będąc do tego zobowiązanym. 

5) Gwarancja nie może zawierać zastrzeżenia, iż pisemne żądanie zapłaty beneficjenta gwarancji 

powinno zostać przesłane za pośrednictwem banku prowadzącego jego rachunek. 

6) Termin ważności gwarancji winien obejmować okres nie krótszy niż okres wykonania umowy 

oraz gwarancji i rękojmi udzielonej Zamawiającemu przez Wykonawcę. 

7) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone tylko w jednej lub kilku 

określonych wyżej formach. 

8) Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy 

wskazany przez Zamawiającego. 

9) Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je zgodnie z art. 148 ust. 5 

ustawy Pzp. 

10) Warunki dotyczące wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy określone zostały 

we wzorze umowy stanowiącej rozdział V niniejszej specyfikacji. 

Rozdział  III.  OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY 
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1) Cenę dostawy należy podać w sposób określony w Formularzu Ofertowym. Łączna wartość 

brutto zamówienia będzie stanowiła podstawę oceny ofert. 

2) Cena jednostkowa ustalona w Formularzu Ofertowym obowiązuje na okres ważności umowy 

i będzie podlegała zmianom tylko w zakresie opisanym we wzorze umowy. 

3) Wyklucza się możliwość roszczeń wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny 

lub pominięciem elementów niezbędnych do wykonania umowy. 

4) Rozliczenia pomiędzy stronami odbywać się będą w złotych polskich. 

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 Pzp, 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. 

Rozdział  IV.  WYBÓR OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 

1) Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o: 

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo 

miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, 

którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania 

i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a 

także punktację przyznaną ofertom; 

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni; 

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty; 

- unieważnieniu postępowania. 

2) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 

- nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu; 

- 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; 

- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub 

wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej 

przewidzieć; 

- postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie 

niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego; 

3) O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadamia równocześnie 

wszystkich wykonawców, którzy; 

- ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed 

upływem terminu składania ofert; 

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

podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 

4) Zamawiający udostępnia informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu 

postępowania na platformie zakupowej; 
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5) Zamawiający zawiera umowę w terminie nie krótszym niż 3 dni od dnia zamieszczenia na 

platformie zakupowej zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty; 

6) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy,  

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. 3.  

 

Rozdział  V.  OGÓLNE WARUNKI UMOWY 

Ogólne warunki umowy (zwane również Umową) 

Zawarta w Gliwicach w dniu....................... 2020  roku 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 Zamawiającym, 

 

oraz: 

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

z siedzibą: 

działającym na podstawie ……………………………………… 

NIP ……………………….. , kapitał zakładowy …………………………………….. 

w imieniu i na rzecz którego działają: 

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

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

zwaną dalej Wykonawcą. 

 

W rezultacie dokonania wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym, przeprowadzonym 

zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień w Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.  

w Gliwicach, zostaje zawarta umowa o następującej treści: 
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§ 1. 

 

           Przedmiotem umowy są warunki: 

1. Kupna – sprzedaży olejów i smarów, zwanych w dalszej części umowy produktami, 

spełniającymi parametry jakościowe zgodne z wymaganiami jakościowymi zawartymi  

w załączniku Nr 1 niniejszej umowy.  

2. Dowozu produktów od Wykonawcy do siedziby Zamawiającego. 

3. Rozliczenia finansowego za dostarczone produkty.  

 

§ 2. 

 

1. Oleje wymienione w załączniku Nr 1 muszą być mieszalne z dotychczas stosowanymi  

w autobusach Zamawiającego (zawarte w załączniku Nr 3), w tej samej klasie jakościowej  

i lepkościowej. 

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r.  

w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2525) Zamawiający ma prawo 

nabycia olejów przekładniowych bez podatku akcyzowego. 

3. W wypadku zmiany przepisów określonych w ust. 2 Zamawiający i Wykonawca dostosują 

warunki kupna – sprzedaży olejów do aktualnych przepisów prawa. 

4. Wykonawca wykonuje dostawy we własnym zakresie, na własną odpowiedzialność, własnym 

lub wynajętym transportem i robocizną.  

5. Zamawiający zobowiązuje się zlecać dostawę przedmiotowych produktów sukcesywnie 

według zamówień, w których określi ilość i nazwę produktów. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości dostaw produktów oraz  

do przestrzegania terminów i wielkości dostaw, przy czym jednostkowa dostawa nie może się 

opóźnić o więcej niż 3 (trzy) dni robocze od daty złożenia pisemnego zamówienia przekazanego 

za pośrednictwem fax-u lub poczty elektronicznej. Powyższy termin realizacji dostawy będzie 

utrzymany w przypadku, gdy Zamawiający prześle zamówienie w dni robocze do godziny 1200. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia właściwej jakości dostarczanych produktów, 

zgodnej z  odpowiednimi normami i wymaganiami, o których mowa w § 1. ust.1. Wykonawca do 

każdej dostawy załączy świadectwo jakości dla produktów wskazanych w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia, Rozdział I ust 4) pkt 1. potwierdzające ich właściwości fizyko-

chemiczne i parametry. 

8. Wykonawca zobowiązuje się, przed realizacją pierwszej dostawy, do dostarczenia 

Zamawiającemu Kart charakterystyki substancji / preparatu dla poszczególnych produktów. 

9. Dostarczane produkty muszą pochodzić z bieżącej produkcji, tj. nie starszej niż 3 miesiące  

od daty ich produkcji. 

10. Dostawy produktów będą realizowane w opakowaniach fabrycznie zaplombowanych  

i oznaczonych pełną nazwą produktu, producenta oraz datą produkcji. 
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11. W przypadku zastrzeżeń Zamawiającego dotyczących właściwości parametrów fizyko-

chemicznych olejów i smarów dostarczonych w ramach niniejszej umowy, Wykonawca 

zobowiązany jest na wezwanie Zamawiającego, w najkrótszym, zaoferowanym przez wskazane 

przez Zamawiającego akredytowane laboratorium terminie, do wykonania na własny koszt 

badania jakości olejów i smarów, przy czym w/w próbka powinna zostać dostarczona do 

laboratorium niezwłocznie po wezwaniu Zamawiającego. 

12. Próbkę produktu przeznaczonego do badania pobiera przedstawiciel Wykonawcy w obecności 

przedstawiciela Zamawiającego bezpośrednio z opakowania Wykonawcy lub z autobusu 

wskazanego przez Zamawiającego. 

13. Wyniki badań sporządzone na piśmie przez laboratorium będą ostateczne i wiążące dla stron. 

14. W przypadku, gdy wyniki badań potwierdzą niezgodność produktu z wymaganiami 

określonymi w przedmiotowej umowie, Wykonawca będzie zobowiązany: 

a) w ramach postępowania reklamacyjnego do wymiany całej zakwestionowanej partii 

produktu w terminie 2 dni roboczych; 

b) pokryć wszelkie udokumentowane szkody w pojazdach Zamawiającego powstałe  

z powodu zastosowania produktu niezgodnego lub będące skutkiem nie mieszalności  

z olejami stosowanymi przez Zamawiającego. 

15. W przypadku powtórzenia się reklamacji (o której mowa w ust. 14) dla tego samego produktu 

Zamawiający uzna to za nienależyte wykonanie umowy, co będzie skutkować odstąpieniem od 

umowy z winy Wykonawcy oraz naliczeniem kary umownej zgodnie z § 5 ust.1a).  

16. Wykonawca przez cały okres trwania umowy zapewni specjalistyczną opiekę i doradztwo 

techniczne przy eksploatacji dostarczonych produktów. 

 

§ 3. 

 

1. Wykonawca dostarczy na swój koszt i ryzyko zamówione przez Zamawiającego ilości 

produktów, własnym lub wynajętym transportem, do magazynu Zamawiającego znajdującego  

się na terenie PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ Spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością w Gliwicach, ul.  Chorzowska  150, w dni robocze w godzinach 

od 6
00

 do 13
00 

. 

2. Wykonawca zapewni transport olejów w beczkach samochodem wyposażonym w windę. 

3. Przekazanie dostawy każdego produktu odbywać się będzie na podstawie faktury VAT lub 

dokumentu Wz wystawionego przez Wykonawcę. 

4. Każda dostawa przekazywana będzie w obecności przedstawicieli Zamawiającego  

i Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo  

do przeprowadzenia w tym czasie kontroli wstępnej obejmującej: 

a) sprawdzenie stanu plomb lub innych zabezpieczeń umieszczonych przez producenta  

na opakowaniu produktu; 

b) sprawdzenie, czy dostawa odpowiada ilościowo i jakościowo potrzebom Zamawiającego 

przedstawionym w zamówieniu; 
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5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia dostarczanego produktu  

w  przypadku: 

a) stwierdzenia braku dokumentów, o których mowa w § 3. ust. 3. względnie przedstawienia 

dokumentów niekompletnych lub niewłaściwie wypełnionych pod względem formalnym 

lub merytorycznym; 

b) zastrzeżeń wynikających z kontroli wstępnej, o której mowa w § 3. ust. 4; 

c) dostarczenia produktu innego od zamawianego lub w ilości wyższej od zamawianej; 

d) dokonania dostawy w terminach i godzinach innych niż to określono w § 3 ust. 1; 

e) dostarczenia produktów w sposób niezgodny z warunkiem określonym w § 3 ust. 2. 

6. W przypadku niezgodności dostawy z zamówieniem lub odmowie przyjęcia dostawy w trybie 

§ 3 ust. 5. Wykonawca dokona korekty dostawy na własny koszt w ciągu 2 (dwóch) dni 

roboczych. 

7. W przypadku zaniechania produkcji produktu lub zmiany rodzaju produktu Zamawiający 

dopuszcza dostarczenie produktu równoważnego, przy czym jego parametry jakościowanie nie 

mogą być gorsze, niż określone w Załączniku Nr 1 do umowy oraz cena produktu nie może ulec 

zmianie. 

8. Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę produktu, o którym mowa w ust. 7, gdy Wykonawca 

pisemnie przedłoży wniosek wraz z uzasadnieniem do Zamawiającego w celu jego akceptacji. Do 

wniosku muszą być dołączone dokumenty poświadczające zgodność proponowanego produktu  

z wymaganiami zawartymi w niniejszej umowie. 

                                                  

§ 4. 

 

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

Wyszczególnienie Kwota zł Słownie zł 

(a) Wartość netto   

(b) Kwota podatku od towarów  

i usług (VAT)  

  

(c) Wartość brutto   

W powyższych kwotach zawarty jest koszt transportu do Zamawiającego. 

 

2. Cena za dostarczone produkty zgodnie z asortymentem, podanym w Załączniku nr 1, ustala się 

wg cennika zamieszczonego w Załączniku nr 2. 

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

Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego. 

4. W przypadku nie wyczerpania wielkości dostaw, o których mowa w Załączniku Nr 1, w czasie 

trwania umowy, Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do 

Zamawiającego. 

5. Ceny o których mowa w Załączniku Nr 2 do umowy podlegają waloryzacji raz w roku,  

w lutym, zgodnie ze średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok 

poprzedni, w przypadku gdy wykazuje wzrost cen. 
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6. Pierwsza waloryzacja nastąpi z dniem 1 lutego 2021 r. 

7. O dokonanej waloryzacji Wykonawca jest obowiązany powiadomić Zamawiającego na piśmie. 

Waloryzacja ta nie jest traktowana jako zmiana umowy.  

8. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty należności wynikającej z faktury przelewem  

na konto bankowe Wykonawcy w  terminie do 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od dnia 

dostawy produktów pod warunkiem, że Wykonawca dostarczy prawidłowo sporządzoną fakturę 

Zamawiającemu w terminie 7 dni roboczych od daty dostawy. W przypadku opóźnienia  

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

opóźnienia. 

9. Rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 8, musi znajdować się w prowadzonym 

elektronicznie przez Ministerstwo Finansów „Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako 

podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT”. 

Brak rachunku na ww. Wykazie jest podstawą do wstrzymania płatności do momentu ujawnienia 

rachunku w Wykazie, lub wskazania przez Wykonawcę innego jego rachunku, który jest 

ujawniony w ww. Wykazie. 

10. Faktura może zostać dostarczona do siedziby Zamawiającego 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). 

11. Na podstawie art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym 

opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. 2020 poz. 935) Zamawiający oświadcza, że 

posiada status dużego przedsiębiorcy. 

 

 

§ 5. 

 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiający może 

naliczyć Wykonawcy następujące kary umowne: 

a) w wysokości 5,0 % wartości całkowitej dostawy (określonej w § 4. ust. 1 c) za odstąpienie 

od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca; 

b) w wysokości 1,0 % wartości niedostarczonych produktów za każdy dzień zwłoki; 

c) w przypadku opóźnienia w terminie dostawy powyżej 5 (pięciu) dni roboczych 

Zamawiający, naliczając kary w wysokości określonej w pkt. b), może zlecić dostawę 

osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, obciążając Wykonawcę kosztami 

wynikającymi z różnicy wartości dostarczonych produktów a wartością obliczoną na 

podstawie cen obowiązującej umowy; 

d) jeżeli kara umowna nie pokrywa odniesionej szkody Zamawiający może dochodzić 

odszkodowania uzupełniającego.  
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§ 6. 

 

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

wartości całkowitej brutto określonej w § 4. ust. 1(c) wniesione zostało w formie 

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

2. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w pieniądzu 

Zamawiający lokuje je na rachunku lokat terminowych lub zdeponuje na koncie depozytów. 

3. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający 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 

Wykonawcy. 

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

dostawy wynikającej z niniejszej umowy. 

 

§ 7. 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem umowy na sumę ubezpieczenia równą  

co najmniej 2,0 mln zł (słownie: dwa miliony złotych) przez cały okres obowiązywania umowy. 

 

 

2. W przypadku posiadania okresowej polisy lub innego dokumentu potwierdzającego spełnianie 

warunku określonego w pkt. 1, Wykonawca zobowiązany jest – w terminie 3 (słownie: trzech) dni 

przed upływem ważności w/w dokumentów – do złożenia w siedzibie Zamawiającego 

dokumentów potwierdzających przedłużenie terminu ich ważności lub złożenia nowych 

dokumentów. Brak spełnienia tego warunku, pomimo uprzedniego wezwania Zamawiającego, 

skutkować będzie natychmiastowym odstąpieniem przez Zamawiającego od niniejszej umowy  

z winy Wykonawcy. 

 

§ 8. 

 

1. Umowa została zawarta na czas określony, tj. od daty rozpoczęcia obowiązywania umowy 

przez 12 miesięcy.  

2. Strony zastrzegają sobie możliwość rozwiązania umowy przez każdą ze stron z zachowaniem 

trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca. 

   

§ 9. 

 

1. Zmiany warunków niniejszej umowy mogą nastąpić jedynie w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności.  

2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

3. Na wypadek sporu miedzy stronami sprawę rozpozna Sąd miejscowo i rzeczowo właściwy dla 

Zamawiającego po wyczerpaniu przez nie postępowania reklamacyjnego. 
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§ 10. 

 

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla Wykonawcy 

i dwa dla Zamawiającego. 

 

Wykonawca:                                           Zamawiający: 
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Załącznik Nr 1 do umowy 

 
Lp. 

Specyfikacja produktu 

Szacowane 

zużycie w 

okresie 12 mies. 

1. Olej silnikowy „E5” 

1.1 Zastosowanie:  

- wielosezonowy olej do wysokoprężnych silników wolnossących lub turbodoładowanych (w tym 

Euro2) autobusów komunikacji miejskiej:  

- MAN D0826 LUH 12 - w autobusach MAN NL 222; 

- Volvo DH-10-A w autobusach Volvo B-10B LE. 

1.2 Wymagania: 

e) klasa lepkości: SAE 15W/40; 

f) klasa jakości: ACEA E5; 

g) dopuszczenie MAN M 3275-1  (należy dołączyć odpis aktualnego dopuszczenia); 

h) dopuszczenie Volvo VDS-2 lub VDS-3 (należy dołączyć odpis aktualnego 

dopuszczenia). 

 

200 litrów 
 

2. Olej silnikowy „E4/E7” 

2.1 Zastosowanie:  

wielosezonowy olej do wysokoprężnych  silników turbodoładowanych (Euro3) oraz napędu 

hydrostatycznego wentylatora autobusów komunikacji miejskiej:  

- MAN D0836 LUH 02 – w autobusach MAN NL 223, Jelcz M125M; 

- MAN D2866 LUH 28 – w autobusach MAN A23;  

- MAN D0836 LUH 40 - w autobusach MAN A21;,   

- DAF PE228C - w autobusach Solaris Urbino15 i 18 (2006); 

- Volvo D9B260EC06 – w autobusie Volvo 7700. 

2.2 Wymagania: 

a) klasa lepkości: SAE 10W/40; 

b) klasa jakości: ACEA E4/E7; 

c) dopuszczenie MAN M 3277 (należy dołączyć odpis aktualnego dopuszczenia); 

d) dopuszczenie  Volvo VDS-3 (należy dołączyć odpis aktualnego dopuszczenia); 

e) dopuszczenie MB 228.5 (należy dołączyć odpis aktualnego dopuszczenia). 

 

3000 litrów  
 

3. Olej silnikowy „E6/E5/E4” 

3.1 Zastosowanie:  

wielosezonowy olej do nowoczesnych wysokoprężnych  silników turbodoładowanych (Euro4 lub 

Euro5/EEV lub Euro6) z  filtrem cząstek stałych  (lub bez filtra cząstek stałych),  z systemami 

EGR lub SCR, do autobusów komunikacji miejskiej:  

- DAF PR 228 S - w autobusach Solaris Urbino18; 

- DAF PR 183 S3 - w autobusach Solaris Urbino12;  

- DAF PR 265 U2 – w autobusach Solaris Urbino 12 lub 18; 

- MAN D2066LUH47 – w autobusach MAN A23; 

- DAF PR 183 U2 -  w autobusach Solaris Urbino 12; 

- DAF PR 228 U1 -  w autobusach Solaris Urbino 15; 

- DAF PR 228 S2 - w autobusach Solaris Urbino18; 

- DAF / PACCAR MX-11 210 H1 -  w autobusach Solaris Urbino 12; 

- DAF / PACCAR MX-11 240 H1 -  w autobusach Solaris Urbino 18. 

 

 

 

 

 

10000 litrów 
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3.2 Wymagania 

d) klasa lepkości SAE 5W/30; 

e) klasa jakości ACEA – E6; 

f) dopuszczenie MAN M 3477 oraz MAN M 3677 (należy dołączyć odpis aktualnego 

dopuszczenia); 

4. 

 

Olej silnikowy „EEV” 

4.1 Zastosowanie:  

wielosezonowy olej do nowoczesnych silników wysokoprężnych turbodoładowanych  z  filtrem 

cząstek stałych do autobusów komunikacji miejskiej: 

- DC9 29 – w autobusach Scania Omnicity.  

4.2 Wymagania: 

c)  klasa lepkości SAE 10W/40; 

d)  obecność produktu na aktualnej liście dopuszczeń olejów SCANIA Low Ash (należy 

dołączyć odpis aktualnego dopuszczenia).  

 

800 litrów 
 

5. 

 

Olej silnikowy „E6” 

5.1 Zastosowanie:  

wielosezonowy olej do nowoczesnych silników wysokoprężnych turbodoładowanych  z  filtrem 

cząstek stałych do autobusów komunikacji miejskiej: 

- CUMMINS ISB 6.7 – w autobusach Solaris.  

5.2 Wymagania: 

d) klasa lepkości SAE 15W-40; 

e) klasa jakości API CK-4 / ACEA - E9 

f)  obecność produktu na aktualnej liście dopuszczeń olejów CUMMINS CES 20086 (należy 

dołączyć odpis aktualnego dopuszczenia).  

 

2000 litrów 

6. Olej silnikowy do napędu hydraulicznego wentylatora  

6.1 Zastosowanie:  

olej do napędu wentylatora autobusów komunikacji miejskiej SCANIA Omnicity. 

 

6.2 Wymagania: 

c) klasa lepkości SAE 5W-40; 

d) klasa jakości ACEA A3/B4  

 (należy dołączyć odpis Karty produktu lub Świadectwa jakości, w którym będą 

wyszczególnione parametry potwierdzające spełnienie ww. wymagań). 

 

100 litrów 
 

7. Olej przekładniowy „GL 5” 

7.1 Zastosowanie:  

wielosezonowy olej do przekładni głównej mostów napędowych DAF, MAN i Volvo. 

7.2 Wymagania: 

c) klasa jakości GL5 wg API; 

d) klasa lepkości SAE 80W/90 wg SAE J306  oraz  obecność oleju na aktualnej liście 

dopuszczeń ZF TE-ML 05A lub12E, lub 17B, lub 19B (należy dołączyć odpis aktualnego 

dopuszczenia). 

 

2000 litrów 
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8. Olej przekładniowy „GL 5 ZF”  

8.1 Zastosowanie:  

olej przekładniowy o wydłużonym przebiegu między wymianami ( ≥ 150 000 km) do mostów  

napędowych ZF: 

- ZF AV132 - w autobusach Solaris Urbino oraz MAN A21 i A23. 

8.2 Wymagania: 

d) klasa jakości GL 5 wg API; 

e) klasa lepkości SAE 80W/90 wg SAE J306; 

f) obecność oleju na aktualnej liście dopuszczeń ZF TE-ML 12E lub 12M (należy dołączyć 

odpis aktualnego dopuszczenia). 

 

 

 

2000 litrów 
 

9. Olej do automatycznych skrzyń biegów 

9.1 Zastosowanie:  

olej przekładniowy do automatycznych skrzyń biegów autobusów komunikacji miejskiej: 

- ZF Ecomat  4/5 HP 500  / 590 - w autobusach Solaris Urbino oraz MAN A21 i A23; 

- VOITH Diwa 851.3 – 864.3E - w autobusach Solaris Urbino, MAN A21 i A23 oraz 

Mercedes Citaro O530G; 

- VOITH Diwa 6 – 854.6 – w autobusach Solaris Urbino 12; 

- VOITH Diwa 6 – 864.6 – w autobusach Solaris Urbino 18 i 15; 

- VOITH Diwa 5 – 864.5 – w autobusach Solaris Urbino 18. 

9.2 Wymagania: 

e) obecność produktu na aktualnej liście dopuszczeń olejów do automatycznych skrzyń 

biegów ZF: TE-ML 14A lub 14B oraz klasyfikacji ATF: Dexron® -II D lub II E lub III F; 

f) obecność produktu na aktualnej liście dopuszczeń olejów do automatycznych skrzyń 

biegów VOITH: H 55.6335XX lub H 55.6336XX; 

g) dopuszczenie MAN 339 TYPE Z1 (należy dołączyć odpis aktualnego dopuszczenia);  

h) dopuszczenie MAN 339 TYPE V1 (należy dołączyć odpis aktualnego dopuszczenia); 

 

6000 litrów 

 

10. Olej do układu wspomagania kierownicy „ZF”  

10.1 Zastosowanie:  

olej do układów wspomagania kierownicy prod. ZF autobusów komunikacji miejskiej. 

10.2 Wymagania: 

c) zgodność ze specyfikacją  Dexron® -II D,  lub III F, lub III G wg  klasyfikacji ATF; 

i/lub 

d) obecność produktu na aktualnej liście dopuszczeń olejów na liście ZF TE-ML 09X 

(należy dołączyć odpis aktualnego dopuszczenia).  

600 litrów 
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11. Olej do hydrostatycznego napędu wentylatora  

11.1 Zastosowanie:  

olej do hydrostatycznego napędu wentylatora autobusów komunikacji miejskiej Solaris Urbino, 

MAN A-23 Lion's. 

11.2 Wymagania: 

f) lepkość kinematyczna w temperaturze 40 oC = 28, 8 – 35, 2 mm2/s; 

g) wskaźnik lepkości min: 140; 

h) max. temperatura płynięcia: -30 oC; 

i) min. temperatura zapłonu COC: 180 oC; 

j) klasa lepkości ISO VG: 32, spełnienie co najmniej normy DIN 51524 cz.3. 

 (należy dołączyć odpis Karty produktu lub Świadectwa jakości, w którym będą 

wyszczególnione parametry potwierdzające spełnienie ww. wymagań). 

 

2000 litrów 
 

12. Smar wielofunkcyjny 

12.1 Zastosowanie:  

uniwersalny smar litowy, przeznaczony do smarowania wysoko obciążonych łożysk tocznych i 

elementów pracujących ślizgowo a w szczególności: łożysk piast kół samochodów, innych łożysk 

kulkowych lub wałeczkowych, przegubów układu kierowniczego, sworzni zwrotnic kół 

jezdnych, wałów napędowych oraz innych typowych elementów w samochodach ciężarowych 

(autobusach). 

12.2 Wymagania: 

f) oznaczenie KP2K-20 wg DIN 51 825; 

g) klasa NLGI nr 2 ;  

h) środek zagęszczający: lit; 

i) temperatura kroplenia -  powyżej 185 oC (wg ASTM D 566); 

j) zakres temp. pracy ciągłej = -20oC do +130oC. 

 (należy dołączyć odpis Karty produktu lub Świadectwa jakości, w którym będą 

wyszczególnione parametry potwierdzające spełnienie ww. wymagań)  

 

 

150 kg 
 

13. Smar do piast osi ZF  

13.1 Zastosowanie:  

smar do piast osi napędowej ZF AV 132  i osi wleczonej ZF AV 132N  - w autobusach  Solaris 

Urbino.  

13.2 Wymagania: 

obecność produktu na aktualnej liście dopuszczeń produktów smarowych ZF TE-ML 12H 

(należy dołączyć odpis aktualnego dopuszczenia). 

 

 

50 kg 
 

14. Smar do piast i zwrotnic osi przedniej ZF RL85/A 

14.1 Zastosowanie:  

smar do piast i zwrotnic osi przedniej ZF RL85/A - w autobusach Solaris Urbino.  

14.2 Wymagania:  

d) smary uniwersalne na bazie mydeł litowych, mieszalny z olejami mineralnymi; 

e) klasa NLGI 2; 

f) oznaczenie produktu smarowego KP2N-30 zgodnie z DIN 51 502 lub ISO L-X-CDEB2 

zgodnie z ISO 6743-9  (należy dołączyć odpis Karty produktu lub Świadectwa jakości, w 

którym będą wyszczególnione parametry potwierdzające spełnienie ww. wymagań). 

 

 

50 kg 
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15. Smar do wałów napędowych współpracujących z automatycznymi skrzynkami biegów 

Voith lub ZF i retarderem (zwalniaczem hydraulicznym)  

15.1 Zastosowanie:  

smar do wałów napędowych współpracujących z automatycznymi skrzynkami biegów Voith lub 

ZF i retarderem (zwalniaczem hydraulicznym); 

smar o znacznej odporności na wysokie temperatury, skutecznej ochronie antykorozyjnej 

oraz wysokiej odporności na obciążenia mechaniczne i termiczne. 

15.2 Wymagania:  

h)  klasa jakości GC-LB wg klasyfikacji ASTM D-4950 lub ISO L-X-CDEB2  

zgodnie z ISO 6743-9; 

i) klasa NLGI nr 2 ; 

j) temperatura kroplenia – powyżej 250oC (wg DIN ISO 2176); 

k) zakres temp.pracy ciągłej = -30oC do +140oC (praca okresowo w temp. ok.200oC); 

l) odporność na wodę w temp.90oC = ocena 1 lub 0 (wg DIN 51 807-1); 

m) dopuszczenie MAN 284 Li-H2 (należy dołączyć odpis aktualnego dopuszczenia).; 

n) dopuszczenie MB 265.1 (należy dołączyć odpis aktualnego dopuszczenia). 

 

 

50 kg 

 

16. Smar do układów centralnego smarowania Vogel 

16.1 Zastosowanie: 

smar do układów centralnego smarowania prod. Vogel, zainstalowanych w autobusach Volvo, 

Solaris i MAN.  

16.2 Wymagania:  

e)  smar uniwersalny litowy + dodatki EP, bez dodatków stałych (grafit, MOS 2);  

f) klasa NLGI nr 00/000; 

g) dopuszczenie MAN 283 Li-P 00/000 (należy dołączyć odpis aktualnego dopuszczenia); 

h) dopuszczenie MB 264.0 (należy dołączyć odpis aktualnego dopuszczenia).  

 

300 kg 
 

17. 

 

 

Smar do systemu automatycznego smarowania Groeneveld SingleLine 

17.1 Zastosowanie: 

Smar dla pojazdów marki Solaris wyposażonych w system automatycznego smarowania 

SingleLine Groeneveld. 

17.2 Wymagania:  

c) powinien spełniać normy zgodne z poniższymi klasyfikacjami: 

- KP0G-30 według normy DIN 51502/51825, 

- ISO-L-XCBFB0 według normy ISO 6743. 

d) ponadto, smar powinien być: 

- litowy, 

- o lepkości bazowego oleju mineralnego nie mniejszej nić: 180 mm2/s w temp. 40o C, 

- bez dodatków, jak: grafit, teflon (PTFE), dwusiarczek molibdenu (MoS2) i sadza. 

 

50 kg 
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Załącznik Nr 2 do umowy 
 

CENNIK  
Lp Nazwa produktu wg warunków określonych    

w Załączniku Nr 1 

Nazwa handlowa wg Dostawcy CENA jednostkowa netto 

(bez podatku VAT) 

1 2 3 4 

1. Olej silnikowy ,,E5” 

 

 
zł/dm3 

2. Olej silnikowy,, E4/E7” 

 

 
zł/dm3 

3. Olej silnikowy „E6/E5/E4” 

 

 
zł/dm3  

4. Olej silnikowy „EEV” 

 

 
zł/dm3 

5. Olej silnikowy ,,E6” 

 

 
zł/dm3 

6. Olej silnikowy do napędu wentylatora  
zł/dm3  

7. Olej przekładniowy „GL5” – SAE 80W/90 

 

 
*zł/dm3 

8. 

 

Olej przekładniowy „GL5 ZF” 

 

 
*zł/dm3 

9. Olej do automatycznych skrzyń biegów  
*zł/dm3 

10. Olej do układu wspomagania kierownicy 

„ZF” 

 
*zł/dm3 

11. Olej do napędu hydrostatycznego 

wentylatora 

 
*zł/dm3 

12. Smar wielofunkcyjny  
             zł/kg   

13. Smar do piast osi ZF  
                    zł/kg   

14. Smar do piast i zwrotnic osi przedniej  

ZF RL85/A 

 
      zł/kg   

15. Smar do wałów napędowych  
zł/kg   

16. Smar do układów centralnego smarowania 

Vogel  

 
      zł/kg   

17. Smar do układów centralnego smarowania 

Groeneveld SingleLine 

 
      zł/kg   

*) oznacza produkty zwolnione od podatku akcyzowego ze względu na ich przeznaczenie 

 

1. Powyższe ceny zawierają cenę opakowania i dowozu produktów do stacji paliw Odbiorcy, 

znajdującej się na terenie PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ Spółki  

z ograniczoną odpowiedzialnością w Gliwicach, ul.  Chorzowska  150. 

2. Wszystkie zaproponowane produkty powinny być mieszalne z dotychczas stosowanymi  

w PKM, Sp. z o.o. w Gliwicach (Uwaga: wykaz produktów stosowanych przed podpisaniem 

niniejszej umowy przez Zamawiającego przedstawiono w Załączniku nr 3 do wzoru umowy). 

3. Ceny w powyższej tabeli powinny uwzględniać zwolnienia od podatku akcyzowego zgodnie  

z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zwolnień 

od podatku akcyzowego (Dz.U. z 2017 r., poz. 430). 
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Załącznik Nr 3 do umowy 

 

Oleje stosowane w autobusach Zamawiającego przed podpisaniem niniejszej umowy. 

 

Lp Nazwa produktu wg warunków określonych    

 w Załączniku Nr 1 

Nazwa handlowa producenta – FUCHS OIL 

CORPORATION (PL) GLIWICE 

1 2 3 

1. Olej silnikowy ,,E5” 

 

Titan Truck Plus SAE 15W-40 

2. Olej silnikowy,, E4/E7” 

 

Titan Cargo SAE 10W-40 MC 

3. Olej silnikowy „E6/E5/E4” 

 

Titan Cargo Maxx SAE 5W-30 

4. Olej silnikowy „EEV” 

 

 Titan Cargo Maxx 10W-40 

 

5. Olej silnikowy ,,E6” 

 

Titan Cargo 15W-40 

6. Olej silnikowy do napędu wentylatora  Titan Supersyn SAE 5W-40 

7. Olej przekładniowy „GL5” – SAE 80W/90 

 

Titan Supergear 80W90 GL-5 

8. 

 

Olej przekładniowy „GL5” ZF” 

 

Titan Supergear 80W90 GL-5 

9. Olej do automatycznych skrzyń biegów Titan ATF 3000 

10. Olej do układu wspomagania kierownicy „ZF” Titan ATF 3000 

11. Olej do napędu hydrostatycznego wentylatora Renolin B 32 HVI  
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Rozdział  VI.  FORMULARZ OFERTOWY 

 

Formularz ofertowy powinien zawierać dokumenty sporządzone zgodnie z  zaleceniami 

opisanymi w poprzednich rozdziałach niniejszej specyfikacji oraz wzorcami przedstawionymi  

w  niniejszym  rozdziale. 

 

UWAGA: Jeżeli pytanie postawione w załączniku nie dotyczy Wykonawcy, należy wpisać "nie 

dotyczy". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  FFOORRMMUULLAARRZZ  OOFFEERRTTOOWWYY  

ssttrroonnaa          

zz  ooggóóllnneejj  lliicczzbbyy      ssttrroonn  

((ppiieecczzęęćć  WWyykkoonnaawwccyy))     
                       

 
(1)  Nr sprawy: PKM/PN/TM/7/2020 

DDoossttaawwyy  oolleejjóóww  ii  ssmmaarróóww ddllaa  PPKKMM,,  SSpp..  zz  oo..oo..  ww  GGlliiwwiiccaacchh    

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

Wykonawca: 

 Zarejestrowana nazwa firmy: 

  

 

 

 

 Zarejestrowany adres firmy: 

  

 

 

 

 REGON: 

  

 NIP: 

  

 KRS: 

  

 

 Kapitał zakładowy: 

  

 Numer konta bankowego: 

  

 Numer telefonu: 

  

 Numer faxu: 

  

 Adres strony www: 

  

 Adres e-mail: 

  

 

Niniejszym oferujemy wykonanie zamówienia:  

                                                                                                                                                                               

Dostawa olejów i smarów  

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

Nr sprawy: PKM/PN/TM/7/2020 

 

 



 
  FFOORRMMUULLAARRZZ  OOFFEERRTTOOWWYY  

ssttrroonnaa          

zz  ooggóóllnneejj  lliicczzbbyy      ssttrroonn  

((ppiieecczzęęćć  WWyykkoonnaawwccyy))     
                       

 
(2)  Nr sprawy: PKM/PN/TM/7/2020 

DDoossttaawwyy  oolleejjóóww  ii  ssmmaarróóww ddllaa  PPKKMM,,  SSpp..  zz  oo..oo..  ww  GGlliiwwiiccaacchh    

 

 

1) Za wykonanie dostaw objętych zamówieniem - zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia - oferujemy zgodnie z Załącznikiem Nr 2 Formularza 

Ofertowego następującą cenę: 

 

Wyszczególnienie Kwota zł Słownie zł 

Wartość netto [zł] 

 

  

Kwota podatku od towarów  

i usług (VAT) 

  

Wartość brutto [zł] 

 

  

 

 

2) Oświadczamy, iż akceptujemy warunki płatności zgodnie z wymogami określonymi we wzorze 

umowy.  

 

3) Oświadczamy, iż:  

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. 

d) firma nasza spełnia wszystkie warunki określone w art.22 ust.1 ustawy o zamówieniach 

publicznych. 

 

4) Wadium w kwocie .................................... zł (słownie zł  ....................................................     

..................................................................................................................................................)  

zostało wniesione w dniu  ............................... w formie ........................................... ................... .. 

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

 

5) 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. 

 



 
  FFOORRMMUULLAARRZZ  OOFFEERRTTOOWWYY  

ssttrroonnaa          

zz  ooggóóllnneejj  lliicczzbbyy      ssttrroonn  

((ppiieecczzęęćć  WWyykkoonnaawwccyy))     
                       

 
(3)  Nr sprawy: PKM/PN/TM/7/2020 

DDoossttaawwyy  oolleejjóóww  ii  ssmmaarróóww ddllaa  PPKKMM,,  SSpp..  zz  oo..oo..  ww  GGlliiwwiiccaacchh    

 

 

6) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesiemy najpóźniej w dniu podpisania umowy 

w formie …………………………………………………………………….. 

 

7) Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

RODO* wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem 

w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.** 

 
* 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).  

 

** 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). 

 

 

 

Do Formularza ofertowego załączamy wymagane w specyfikacji postępowania dokumenty. 

 

 

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

 

  Upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy: 

   

   

   

(data)  (podpis, pieczęć) 

 

    

    

    

    

    

    

    

  

  

  



 
  FFOORRMMUULLAARRZZ  OOFFEERRTTOOWWYY  

ssttrroonnaa          

zz  ooggóóllnneejj  lliicczzbbyy      ssttrroonn  

((ppiieecczzęęćć  WWyykkoonnaawwccyy))     
                       

 
(4)  Nr sprawy: PKM/PN/TM/7/2020 

DDoossttaawwyy  oolleejjóóww  ii  ssmmaarróóww ddllaa  PPKKMM,,  SSpp..  zz  oo..oo..  ww  GGlliiwwiiccaacchh    

 

 

  ZZaałłąącczznniikk  AA11::  ””OOśśwwiiaaddcczzeenniiee  WWyykkoonnaawwccyy  oo  ssppeełłnniieenniiuu  wwaarruunnkkóóww    

uuddzziiaałłuu  ww  ppoossttęęppoowwaanniiuu””  

 
Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, w trybie przetargu nieograniczonego 

niniejszym składamy oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w sprawie: 

Dostawa olejów i smarów dla PKM, Sp. z o.o.  

w Gliwicach ul. Chorzowska 150 

Nr sprawy: PKM/PN/TM/7/2020 

 
Nazwa Wykonawcy: 

 

 

 

 

 
Adres: 

 

 

 

 

 

 
 

w imieniu Wykonawcy oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu 
 

 
 

                                                                   

 

 

                                                                 

  Upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy: 

   

   

   

(data)  (podpis, pieczęć) 



 
  FFOORRMMUULLAARRZZ  OOFFEERRTTOOWWYY  

ssttrroonnaa          

zz  ooggóóllnneejj  lliicczzbbyy      ssttrroonn  

((ppiieecczzęęćć  WWyykkoonnaawwccyy))     

 

(5)  Nr sprawy: PKM/PN/TM/7/2020 

DDoossttaawwyy  oolleejjóóww  ii  ssmmaarróóww  ddllaa  PPKKMM,,  SSpp..  zz  oo..oo..  ww  GGlliiwwiiccaacchh    

 

  ZZaałłąącczznniikk  AA22::  ””OOśśwwiiaaddcczzeenniiee  WWyykkoonnaawwccyy  oo  bbrraakkuu  ppooddssttaaww  ddoo  wwyykklluucczzeenniiaa    

zz  ppoossttęęppoowwaanniiaa””  

 

 
Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, w trybie przetargu nieograniczonego 

niniejszym składamy oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w sprawie: 

Dostawa olejów i smarów dla PKM, Sp. z o.o.  

w Gliwicach ul. Chorzowska 150 

Nr sprawy: PKM/PN/TM/7/2020 

 
Nazwa Wykonawcy: 

 

 

 

 

 
Adres: 

 

 

 

 
  

w imieniu Wykonawcy oświadczamy, że: 

brak jest podstaw do wykluczenia nas z postępowania o udzielenie zamówienia z powodu 

niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy 

Prawo Zamówień Publicznych 

 

 

  Upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy: 

   

   

   

(data)  (podpis, pieczęć) 
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  ZZaałłąącczznniikk  BB::  „„CCeennaa  ooffeerrttyy””  

 

Za wykonanie dostaw objętych zamówieniem - zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - oferujemy 

następującą cenę: 

Lp Nazwa produktu  Nazwa handlowa wg 

producenta 

CENA 

jednostkowa 

netto (bez 

podatku VAT) 

Szacunkowa 

ilość / 12 

miesięcy 

 

Wartość (bez podatku 

VAT) 

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 

1. Olej silnikowy „E5” 

1.1 Zastosowanie:  

- wielosezonowy olej do wysokoprężnych silników wolnossących lub 

turbodoładowanych (w tym Euro2) autobusów komunikacji miejskiej:  

- MAN D0826 LUH 12 - w autobusach MAN NL 222, 

- Volvo DH-10-A w autobusach Volvo B-10B LE. 

1.2 Wymagania: 

a) klasa lepkości: SAE 15W/40; 

b) klasa jakości: ACEA E5; 

c) dopuszczenie MAN M 3275-1  (należy dołączyć odpis aktualnego 

dopuszczenia); 

d) dopuszczenie Volvo VDS-2 lub VDS-3 (należy dołączyć odpis 

aktualnego dopuszczenia). 

 

 

 

 

  

 

200 

 
litrów 
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Lp Nazwa produktu  Nazwa handlowa wg 

producenta 

CENA 

jednostkowa 

netto (bez 

podatku VAT) 

Szacunkowa 

ilość / 12 

miesięcy 

 

Wartość (bez podatku 

VAT) 

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 

2. Olej silnikowy „E4/E7” 

2.1 Zastosowanie:  

wielosezonowy olej do wysokoprężnych  silników turbodoładowanych (Euro3) 

oraz napędu hydrostatycznego wentylatora autobusów komunikacji miejskiej:  

- MAN D0836 LUH 02 – w autobusach MAN NL 223, Jelcz M125M, 

- MAN D2866 LUH 28 – w autobusach MAN A23,  

- MAN D0836 LUH 40 - w autobusach MAN A21,   

- DAF PE228C - w autobusach Solaris Urbino15 i 18 (2006), 

- Volvo D9B260EC06 – w autobusie Volvo 7700. 

2.2 Wymagania: 

a) klasa lepkości: SAE 10W/40; 

b) klasa jakości: ACEA E4/E7; 

c) dopuszczenie MAN M 3277 (należy dołączyć odpis aktualnego 

dopuszczenia); 

d) dopuszczenie  Volvo VDS-3 (należy dołączyć odpis aktualnego 

dopuszczenia); 

e) dopuszczenie MB 228.5 (należy dołączyć odpis aktualnego 

dopuszczenia); 

 

 

 

 

 

 

3000 

 

 

 litrów 
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Lp Nazwa produktu  Nazwa handlowa wg 

producenta 

CENA 

jednostkowa 

netto (bez 

podatku VAT) 

Szacunkowa 

ilość / 12 

miesięcy 

 

Wartość (bez podatku 

VAT) 

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 

3. Olej silnikowy „E6/E5/E4” 

3.1 Zastosowanie:  

wielosezonowy olej do nowoczesnych wysokoprężnych  silników 

turbodoładowanych (Euro4 lub Euro5/EEV lub Euro6) z  filtrem cząstek stałych  

(lub bez filtra cząstek stałych),  z systemami EGR lub SCR, do autobusów 

komunikacji miejskiej:  

- DAF PR 228 S - w autobusach Solaris Urbino18, 

- DAF PR 183 S3 - w autobusach Solaris Urbino12,  

- DAF PR 265 U2 – w autobusach Solaris Urbino 12 lub 18, 

- MAN D2066LUH47 – w autobusach MAN A23, 

- DAF PR 183 U2 -  w autobusach Solaris Urbino 12; 

- DAF PR 228 U1 -  w autobusach Solaris Urbino 15; 

- DAF PR 228 S2 - w autobusach Solaris Urbino18; 

- DAF / PACCAR MX-11 210 H1 -  w autobusach Solaris Urbino 12; 

- DAF / PACCAR MX-11 240 H1 -  w autobusach Solaris Urbino 18. 

 

3.2 Wymagania 

a) klasa lepkości SAE 5W/30; 

b) klasa jakości ACEA – E6; 

c) dopuszczenie MAN M 3477 oraz MAN M 3677 (należy dołączyć odpis 

aktualnego dopuszczenia); 

 

 

  

 

10000 

 

 

 

 

 

 

 litrów 
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Lp Nazwa produktu  Nazwa handlowa wg 

producenta 

CENA 

jednostkowa 

netto (bez 

podatku VAT) 

Szacunkowa 

ilość / 12 

miesięcy 

 

Wartość (bez podatku 

VAT) 

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 

4. Olej silnikowy „EEV” 

4.1 Zastosowanie:  

wielosezonowy olej do nowoczesnych silników wysokoprężnych 

turbodoładowanych  z  filtrem cząstek stałych do autobusów komunikacji 

miejskiej: 

- DC9 29 – w autobusach Scania Omnicity.  

4.2 Wymagania: 

a) klasa lepkości SAE 10W/40; 

b) obecność produktu na aktualnej liście dopuszczeń olejów SCANIA 

Low Ash (należy dołączyć odpis aktualnego dopuszczenia). 

 

  

 

800 

 litrów 

5. Olej silnikowy „E6” 

5.1 Zastosowanie:  

wielosezonowy olej do nowoczesnych silników wysokoprężnych 

turbodoładowanych  z  filtrem cząstek stałych do autobusów komunikacji 

miejskiej: 

- CUMMINS ISB 6.7 – w autobusach Solaris.  

5.2 Wymagania: 

g) klasa lepkości SAE 15W-40; 

h) klasa jakości API CK-4 / ACEA - E9 

i)  obecność produktu na aktualnej liście dopuszczeń olejów CUMMINS 

CES 20086 (należy dołączyć odpis aktualnego dopuszczenia).  

  

 

 

 

2000 

 
 

litrów 
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Lp Nazwa produktu  Nazwa handlowa wg 

producenta 

CENA 

jednostkowa 

netto (bez 

podatku VAT) 

Szacunkowa 

ilość / 12 

miesięcy 

 

Wartość (bez podatku 

VAT) 

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 

6. 

Olej silnikowy do napędu hydraulicznego wentylatora  

6.1 Zastosowanie:  

olej do napędu wentylatora autobusów komunikacji miejskiej SCANIA 

Omnicity. 

 

6.2 Wymagania: 

a) klasa lepkości SAE 5W-40; 

b) klasa jakości ACEA A3/B4. 

(należy dołączyć odpis Karty produktu lub Świadectwa jakości, w którym 

będą wyszczególnione parametry potwierdzające spełnienie ww. wymagań).  

 

  

 

100 
 

 

 

 
litrów 

7. 

 

Olej przekładniowy „GL 5” 

7.1 Zastosowanie:  

wielosezonowy olej do przekładni głównej mostów napędowych DAF, MAN i 

Volvo. 

 7.2 Wymagania: 

a) klasa jakości GL5 wg API; 

b) klasa lepkości SAE 80W/90 wg SAE J306 oraz  obecność oleju na 

aktualnej liście dopuszczeń ZF TE-ML 05A lub12E, lub 17B, lub 19B 

(należy dołączyć odpis aktualnego dopuszczenia).  

  

 

2000 

 

 

 
litrów 
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Lp Nazwa produktu  Nazwa handlowa wg 

producenta 

CENA 

jednostkowa 

netto (bez 

podatku VAT) 

Szacunkowa 

ilość / 12 

miesięcy 

 

Wartość (bez podatku 

VAT) 

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 

8.  

Olej przekładniowy „GL 5 ZF” 
8.1 Zastosowanie:  

olej przekładniowy o wydłużonym przebiegu między wymianami ( ≥ 150 000 

km) do mostów  napędowych ZF: 

- ZF AV132 - w autobusach Solaris Urbino oraz MAN A21 i A23. 

8.2 Wymagania: 

a) klasa jakości GL 5 wg API; 

b) klasa lepkości SAE 80W/90 wg SAE J306; 

c) obecność oleju na aktualnej liście dopuszczeń ZF TE-ML 12E lub 12M 

(należy dołączyć odpis aktualnego dopuszczenia). 

 

 

 

 

 

 

2000 

 

litrów 

9. 

Olej do automatycznych skrzyń biegów 

9.1 Zastosowanie:  

olej przekładniowy do automatycznych skrzyń biegów autobusów komunikacji 

miejskiej: 

- ZF Ecomat  4/5 HP 500  / 590 - w autobusach Solaris Urbino oraz 

MAN A21 i A23; 

- VOITH Diwa 851.3 – 864.3E - w autobusach Solaris Urbino, MAN A21 

i A23 oraz Mercedes Citaro O530G; 

- VOITH Diwa 6 – 854.6 – w autobusach Solaris Urbino 12; 

- VOITH Diwa 6 – 864.6 – w autobusach Solaris Urbino 18 i 15; 

- VOITH Diwa 5 – 864.5 – w autobusach Solaris Urbino 18. 

 

 

 

  

 

6000 

 
litrów 
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Lp Nazwa produktu  Nazwa handlowa wg 

producenta 

CENA 

jednostkowa 

netto (bez 

podatku VAT) 

Szacunkowa 

ilość / 12 

miesięcy 

 

Wartość (bez podatku 

VAT) 

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 

9.2 Wymagania: 

a) obecność produktu na aktualnej liście dopuszczeń olejów do 

automatycznych skrzyń biegów ZF: TE-ML 14A lub 14B oraz klasyfikacji 

ATF: Dexron® -II D lub II E lub III F; 

b) obecność produktu na aktualnej liście dopuszczeń olejów do 

automatycznych skrzyń biegów VOITH: H 55.6335XX lub H 55.6336XX; 

c) dopuszczenie MAN 339 TYPE Z1 (należy dołączyć odpis aktualnego 

dopuszczenia);  

d) dopuszczenie MAN 339 TYPE V1 (należy dołączyć odpis aktualnego 

dopuszczenia). 

 

 

10.  

Olej do układu wspomagania kierownicy „ZF” 
10.1 Zastosowanie:  

olej do układów wspomagania kierownicy prod. ZF autobusów komunikacji 

miejskiej 

10.2 Wymagania: 

a) zgodność ze specyfikacją  Dexron® -II,  lub III F, lub III-G wg  

klasyfikacji ATF;         i/lub 

b) obecność produktu na aktualnej liście dopuszczeń olejów na liście ZF  

TE-ML 09X (należy dołączyć odpis aktualnego dopuszczenia). 

 

  

 

600 

 

litrów 
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Lp Nazwa produktu  Nazwa handlowa wg 

producenta 

CENA 

jednostkowa 

netto (bez 

podatku VAT) 

Szacunkowa 

ilość / 12 

miesięcy 

 

Wartość (bez podatku 

VAT) 

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 

11.  

Olej do hydrostatycznego napędu wentylatora 

11.1 Zastosowanie:  

olej do hydrostatycznego napędu wentylatora autobusów komunikacji miejskiej 

Solaris Urbino, MAN A-23 Lion’s.  

11.2 Wymagania: 

a) lepkość kinematyczna w temperaturze 40 oC = 28, 8 – 35, 2 mm2/s; 

b) wskaźnik lepkości min: 140; 

c) max. temperatura płynięcia: -30 oC; 

d) min. temperatura zapłonu COC: 180 oC; 

e) klasa lepkości ISO VG: 32; 

       f) spełnienie co najmniej normy DIN 51524 cz.3. 

(należy dołączyć odpis Karty produktu lub Świadectwa jakości, w którym będą 

wyszczególnione parametry potwierdzające spełnienie ww. wymagań). 

 

   

 

2000 
 

 

 

 

litrów 

 

 

 

12.  

Smar wielofunkcyjny 

12.1 Zastosowanie:  

 uniwersalny smar litowy, przeznaczony do smarowania wysoko obciążonych 

łożysk tocznych i elementów pracujących ślizgowo a w szczególności: łożysk 

piast kół samochodów, innych łożysk kulkowych lub wałeczkowych, przegubów 

układu kierowniczego, sworzni zwrotnic kół jezdnych, wałów napędowych oraz 

innych typowych elementów w samochodach ciężarowych (autobusach). 

 

 

  

 

150 

 

kilogramów 
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Lp Nazwa produktu  Nazwa handlowa wg 

producenta 

CENA 

jednostkowa 

netto (bez 

podatku VAT) 

Szacunkowa 

ilość / 12 

miesięcy 

 

Wartość (bez podatku 

VAT) 

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 

12.2 Wymagania: 

a) oznaczenie KP2K-20 wg DIN 51 825; 

b) klasa NLGI nr 2 ;  

c) środek zagęszczający: lit; 

d) temperatura kroplenia -  powyżej 185 oC (wg ASTM D 566); 

e) zakres temp. pracy ciągłej = -20oC do +130oC. 

(należy dołączyć odpis Karty produktu lub Świadectwa jakości, w którym 

będą wyszczególnione parametry potwierdzające spełnienie ww. wymagań). 

 

13. 

Smar do piast osi ZF   

13.1 Zastosowanie:  

smar do piast osi napędowej ZF AV 132  i osi wleczonej ZF AV 132N  - 

w autobusach  Solaris Urbino.  

13.2 Wymagania: 

obecność produktu na aktualnej liście dopuszczeń produktów smarowych ZF 

TE-ML 12H (należy dołączyć odpis aktualnego dopuszczenia). 

 

 

 

 

 

  

 

50 

 

kilogramów 



 
  FFOORRMMUULLAARRZZ  OOFFEERRTTOOWWYY  

ssttrroonnaa          

zz  ooggóóllnneejj  lliicczzbbyy      ssttrroonn  

((ppiieecczzęęćć  WWyykkoonnaawwccyy))     

                      

(15)  Nr sprawy: PKM/PN/TM/7/2020 

DDoossttaawwyy  oolleejjóóww  ii  ssmmaarróóww ddllaa  PPKKMM,,  SSpp..  zz  oo..oo..  ww  GGlliiwwiiccaacchh    

 

 

Lp Nazwa produktu  Nazwa handlowa wg 

producenta 

CENA 

jednostkowa 

netto (bez 

podatku VAT) 

Szacunkowa 

ilość / 12 

miesięcy 

 

Wartość (bez podatku 

VAT) 

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 

14. Smar do piast i zwrotnic osi przedniej ZF RL85/A 

 

14.1 Zastosowanie:  

smar do piast i zwrotnic osi przedniej ZF RL85/A - w autobusach Solaris 

Urbino. 

14.2 Wymagania:  

a) smary uniwersalne na bazie mydeł litowych, mieszalny z olejami 

mineralnymi; 

b) klasa NLGI 2; 

c) oznaczenie produktu smarowego KP2N-30 zgodnie z DIN 51 502 lub ISO 

L-X-CDEB2 zgodnie z ISO 6743-9. 

(należy dołączyć odpis Karty produktu lub Świadectwa jakości, w którym 

będą wyszczególnione parametry potwierdzające spełnienie ww. wymagań).  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

50 

 

kilogramów 
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Lp Nazwa produktu  Nazwa handlowa wg 

producenta 
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Wartość (bez podatku 

VAT) 
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15. Smar do wałów napędowych współpracujących z automatycznymi 

skrzynkami biegów Voith lub ZF i retarderem (zwalniaczem 

hydraulicznym)  
 

15.1 Zastosowanie:  

- smar do wałów napędowych współpracujących z automatycznymi 

skrzynkami biegów Voith lub ZF i retarderem (zwalniaczem 

hydraulicznym), 

- smar o znacznej odporności na wysokie temperatury, skutecznej 

ochronie antykorozyjnej oraz wysokiej odporności na obciążenia 

mechaniczne i termiczne. 

15.2 Wymagania:  

a)  klasa jakości GC-LB wg klasyfikacji ASTM D-4950 lub  

ISO L-X-CDEB2 zgodnie z ISO 6743-9 ; 

b) klasa NLGI nr 2 lub 3 (wg DIN 51 807T1); 

c) temperatura kroplenia – powyżej 250oC (wg DIN ISO 2176); 

d) zakres temp.pracy ciągłej = -30oC do +140oC (praca okresowo w temp. 

ok.200oC); 

e) odporność na wodę w temp.90oC = ocena 1 lub 0 (wg DIN 51 807 T1); 

f) wymagane dopuszczenie MAN 284 Li-H2 (należy dołączyć odpis 

aktualnego dopuszczenia); 

g) wymagane dopuszczenie MAN 265.1. (należy dołączyć odpis aktualnego 

dopuszczenia).  

 

  

 

50 
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Lp Nazwa produktu  Nazwa handlowa wg 

producenta 

CENA 

jednostkowa 

netto (bez 

podatku VAT) 

Szacunkowa 

ilość / 12 

miesięcy 

 

Wartość (bez podatku 

VAT) 

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 

16. Smar do układów centralnego smarowania Vogel 

16.1 Zastosowanie: 

smar do układów centralnego smarowania prod. Vogel, zainstalowanych w 

autobusach Volvo, Solaris i MAN.  

16.2 Wymagania:  

a) smar uniwersalny litowy + dodatki EP, bez dodatków stałych  

(grafit,MOS 2);  

b) klasa NLGI nr 00/000; 

c) obecność produktu na aktualnej liście MAN 283 Li-P 00/000 (należy 

dołączyć odpis aktualnego dopuszczenia); 

d) obecność produktu na aktualnej liście MB 264.0. (należy dołączyć odpis 

aktualnego dopuszczenia). 

  

 

300 
 

 

 
kilogramów 

17. Smar do systemu automatycznego smarowania Groeneveld SingleLine 

17.1 Zastosowanie: 

Smar dla pojazdów marki Solaris wyposażonych w system automatycznego 

smarowania SingleLine Groeneveld. 

17.2 Wymagania:  

a) powinien spełniać normy zgodne z poniższymi klasyfikacjami: 

- KP0G-30 według normy DIN 51502/51825, 

- ISO-L-XCBFB0 według normy ISO 6743. 

b) ponadto, smar powinien być: 

- litowy, 

- o lepkości bazowego oleju mineralnego nie mniejszej nić: 180 mm2/s 

w temp. 40o C, 

- bez dodatków, jak: grafit, teflon (PTFE), dwusiarczek molibdenu 

(MoS2) i sadza. 
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Lp Nazwa produktu  Nazwa handlowa wg 

producenta 

CENA 

jednostkowa 

netto (bez 

podatku VAT) 

Szacunkowa 

ilość / 12 

miesięcy 

 

Wartość (bez podatku 

VAT) 

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 

RAZEM WARTOŚĆ BEZ PODATKU VAT (suma  pozycji od 1 do 17 )  

 

RAZEM PODATEK VAT 

 

RAZEM WARTOŚĆ Z PODATKIEM VAT (wartość oferty)  

 

Słownie wartość oferty  

 

Powyższa cena uwzględnia koszty transportu do magazynu PKM w Gliwicach, ul. Chorzowska 150 

 

 

 

  Upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy: 

   

   

   

(data)  (podpis, pieczęć) 
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  ZZaałłąącczznniikk  CC::  „„DDoośśwwiiaaddcczzeenniiee  zzaawwooddoowwee””  

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

posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie - wg wymagań opisanych w Rozdziale II ustępie 1, 

punkcie 3) b) niniejszej specyfikacji): 

 

Nazwa i adres odbiorcy  

Całkowita  

wartość 

dostaw [brutto] 

Okres realizacji 

Początek Zakończenie 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

    

 

Uwaga: Do niniejszego załącznika należy dołączyć dokumenty zawierające opis przedmiotu 

zamówienia, daty wykonania, dane odbiorcy oraz wartość brutto równą lub większą od kwoty 200 000 

złotych oraz potwierdzające, że dostawy zostały wykonane należycie.  

 

  Upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy: 

   

   

   

(data)  (podpis, pieczęć) 
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ZZaałłąącczznniikk  DD::  „„OOśśwwiiaaddcczzeenniiee  oo  pprrzzyynnaalleeżżnnoośśccii  lluubb  bbrraakkuu  pprrzzyynnaalleeżżnnoośśccii  ddoo  ggrruuppyy  

kkaappiittaałłoowweejj,,  oo  kkttóórreejj  mmoowwaa  ww  aarrtt..  2244  uusstt..  22  ppkktt  2233  uussttaawwyy  PPrraawwoo  

ZZaammóówwiieeńń  PPuubblliicczznnyycchh””  

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, w trybie przetargu nieograniczonego  

w sprawie: 

Dostawa olejów i smarów dla PKM, Sp. z o.o.  

w Gliwicach ul. Chorzowska 150 

Nr sprawy: PKM/PN/TM/7/2020 

Nazwa Wykonawcy 

  

  

Adres: 

  

  

ww  iimmiieenniiuu  WWyykkoonnaawwccyy  oośśwwiiaaddcczzaammyy,, 

zgodnie z wymaganiami pkt 2) g)  ust. 2 Rozdziału II  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w nawiązaniu do art. 24 

ust. 2 pkt 5 oraz art. 26 ust. 2d ustawy Prawo Zamówień Publicznych, 

- że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej 1  w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. 

o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) 2, 

- że Wykonawca należy do grupy kapitałowej 1 w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. 

o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), w której skład 

wchodzą następujące podmioty (podać nazwę i siedzibę) 2: 

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

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

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

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

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

 

 
1
 Zgodnie z art. 4 pkt. 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji  i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) 

przez grupę kapitałową rozumie się wszystkich przedsiębiorców, który są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez 

jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę. 
2 

niepotrzebne skreślić. 
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Niniejsze oświadczenie składam, pod rygorem wykluczenia z postępowania w przypadku złożenia 

odrębnych ofert w tym postępowaniu przez Wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej, 

w rozumieniu ww. ustawy (chyba że zostanie wykazane, że istniejące między podmiotami powiązania 

w ramach grupy kapitałowej nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy 

Wykonawcami). 

 

   

 

Upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy: 

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


