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1. Informacje wprowadzające. 

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu zwraca się z prośbą  

o przedstawienie oferty na sprzedaż paliwa do samochodów służbowych i maszyn w latach 2021-2022. 

 

Postępowanie prowadzone będzie w trybie zapytania ofertowego (otwartego) zgodnie z § 5 pkt II 

Regulaminu Udzielania Zamówień. 

 

1) Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest bezgotówkowa dostawa paliw płynnych do samochodów służbowych, 

maszyn i sprzętu oraz zbiorników metalowych (kanistrów) będących w użytkowaniu Zamawiającego, 

realizowana na stacji/ach paliw znajdującej/ych się w Kaliszu, objętych koncesją Wykonawcy. 

Dostawa obejmuje następujące rodzaje paliw: 

− Olej napędowy – średnia ilość roczna ~ 100 000l; 

− Etylina 95 – średnia ilość roczna ~ 6000l; 

− AdBlue – średnia ilość roczna ~ 900l. 

 

Uwagi do zadania:  

 

Oferowane paliwa płynne muszą spełniać wymagania zawarte w: 

a. Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 09.10.2015r. w sprawie wymagań jakościowych 

dla paliw ciekłych (Dz. U. 2015 poz. 1680) oraz ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o systemie 

monitorowania i kontrolowania jakości paliw (tekst jedn. Dz.U. 2019 poz. 660, 1527, z 2020r. poz. 284); 

b. Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015r. w sprawie wymagań jakościowych dla 

paliw ciekłych( Dz. U. 2015 poz. 1680); 

c. Rozporządzeniu Ministra Gospodarki w sprawie warunków technicznych,  jakim powinny odpowiadać 

bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i 

produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. z 2014r., poz. 1853 tj.) - Rozporządzenie Ministra 

Gospodarki z dnia 21 listopada 2005r. w sprawie warunków technicznych,  jakim powinny odpowiadać 

bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i 

produktów naftowych i ich usytuowanie; 

d. Dodatek do oleju napędowego AdBlue musi spełniać wymagania techniczne, zgodnie z DIN 70070 i 

ISO 2241.3. 

 

W przypadku zmiany obowiązujących norm jakościowych w trakcie trwania umowy, wykonawca 

dostosuje jakość paliwa do nowych norm. 

 

Nazwa i kod przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV: 

1. 09.12.21.00-4 – benzyna bezołowiowa (EN 228); 

2. 09.12.42.20-5 – paliwo do silników diesel (EN 590); 

 

Dla produktów obowiązują następujące warunki: 

-  Tankowanie paliwa odbywać się będzie bezpośrednio do zbiorników samochodów i sprzętu oraz zbiorników 

metalowych (kanistrów); 

-  Tygodniowe fakturowanie zakupionego paliwa z załączonymi zestawieniami (w formie np. WZ), na 

których uwidocznione będą: 

a) Nazwisko i imię kierowcy, 



b) Nr rejestracyjny pojazdu, 

c) Nr karty drogowej, 

d) Rodzaj zakupionego paliwa w litrach. 

W przypadku rozliczania za pomocą kart elektronicznych, nie jest wymagany w załączonym zestawieniu ppkt 

a, c. 

− Fakturowanie samochodów należy podzielić na 4 grupy wg odliczania VAT-u. 

Podane wyżej wielkości są wielkościami szacunkowymi (rocznymi) służącymi do kalkulacji ceny ofertowej. 

PWiK Sp. z o.o. z/s w Kaliszu zastrzega sobie, w ramach wartości umowy, możliwość dokonania zmian 

ilościowych w przedstawionym asortymencie, stosownie do rzeczywistych potrzeb Kupującego. Kupujący nie 

ma obowiązku zakupu ilości paliwa wynikającej z opisu przedmiotu zamówienia. Z tytułu zmniejszenia 

przedmiotu zamówienia Sprzedającemu nie przysługują żadne roszczenia. 

Biorąc pod uwagę szacunkowy zakres zamówienia, PWiK Sp. z o.o. z/s w Kaliszu rozliczał będzie ten zakres 

w oparciu o faktycznie dostarczone paliwo i ceny jednostkowe podane przez Sprzedającego w formularzu 

ofertowym. 

Ceny za produkty pobierane przez Kupującego będą naliczane wg cen obowiązujących w Orlenie  

powiększone o marżę (wyliczoną na podstawie oferty dostawcy i ceny hurtowej Orlenu). 

2. Termin wykonania zamówienia 

 Od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2022r.  

 

3. Warunki udziału w postępowaniu 

3.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Sprzedający, którzy spełniają następujące warunki  

w postępowaniu zgodnie z § 4 pkt II ppkt 1  Regulaminu Udzielenia Zamówień, dotyczące: 

3.1.1. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to 

z odrębnych przepisów: 

Wykonawca winien wykazać, iż posiada aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi wydaną 

przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki – ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo 

energetyczne (Dz. U. z 2018r. poz. 755, 650, 685, 771, 1000, 1356, 1629, 1637) lub dokument 

potwierdzający, że Wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub 

handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym 

Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 

3.1.2. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Sprzedający  

zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 

3.1.3. Zdolności technicznej lub zawodowej: 

Sprzedający na potwierdzenie spełnienia warunków zdolności technicznej lub zawodowej 

winien wykazać, iż dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedna stacją paliw znajdującą 

się w granicach administracyjnych miasta Kalisz działającą w systemie całodobowym. 

3.1.4. Wiedzy i doświadczenia: 

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Sprzedający  

zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 

 

4. Podstawy wykluczenia 

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Sprzedający, którzy nie podlegają wykluczeniu z udziału 

w postępowaniu na podstawie § 4 pkt II ppkt 4 Regulaminu Udzielania Zamówień.  

 

5. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału  

w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia: 

 

W celu potwierdzenia, spełnienia warunków postępowania, Sprzedający załączy:   

5.1 Oświadczenie, składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące przesłanek 

wykluczenia z postepowania ( druk w załączeniu),  



5.2 Aktualną koncesję potwierdzającą, że Sprzedający posiada uprawnienia do wykonywania 

działalności w zakresie obrotu paliwami ciekłymi (benzyna bezołowiową 95, olejem 

napędowym ON i AdBlue ) wymaganą zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. 

– Prawo energetyczne ((Dz. U. z 2020 poz. 833 tj. ) lub równoważny dokument potwierdzający, 

że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie obrotu paliwami 

ciekłymi (benzyną bezołowiową 95, olejem napędowym ON i AdBlue). 

5.3 Świadectwo jakości/atesty oferowanych produktów, a dla etylin oraz oleju napędowego 

dodatkowo badanie laboratoryjne paliwa pobranego ze zbiorników stacji paliw, z których będzie 

realizowane zamówienie, wykonane nie wcześniej niż w IV kwartale b.r. / Odpis ze świadectw 

jakości dla dowodu wydania paliw do każdego zakupionego paliwa nie starszy niż 7 dni.  

 Sprzedający zagwarantuje ciągłość dostaw oraz jakość paliw odpowiadającą  aktualnym 

normom jakościowym określonym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 

09.10.2015r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. 2015 poz. 1680) oraz 

ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (tekst 

jedn. Dz.U. 2019 poz. 660, 1527, z 2020r. poz. 284).   

5.4 Cenę oleju napędowego, benzyny bezołowiowej Euro 95 i AdBlue na dzień 17.12.2020r. 

 

6. Termin związania ofertą. 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu 

składania  ofert. 

 

7. Sposób porozumiewania się z Wykonawcą 

 

7.1 Postępowanie prowadzone jest w języku polskim wyłącznie w formie elektronicznej przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej dostępnej pod 

adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/wodociagi_kalisz. 

Korespondencja kierowana do Zamawiającego w sposób inny niż na adres podany powyżej nie 

będzie rozpatrywana. 

7.2. Komunikacja między Kupującym a Sprzedającymi, w tym wszelkie dokumenty,  oświadczenia, 

wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem 

Platformy Zakupowej i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego” znajdującego się na 

stronie danego postępowania. Za datę przekazania (wpływu) dokumentów, oświadczeń, wniosków, 

zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem Platformy 

Zakupowej poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego”, po którym pojawi 

się komunikat, że wiadomość została wysłana do Kupującego. 

Dokumenty elektroniczne, oświadczenia elektroniczne lub elektroniczne kopie dokumentów lub 

oświadczeń składane są przez Sprzedających za pośrednictwem Platformy Zakupowej poprzez 

kliknięcie przycisku ,,Wyślij wiadomość do zamawiającego” - jako załączniki. 

 

8. Opis kryteriów i sposobu oceny ofert:  

Cena – 100% 

Cena podana w formularzu ofertowym nie będzie negocjowana.  

 

9. Wyjaśnienia i modyfikacje treści zapytania ofertowego. 

1. Sprzedający może zwrócić się do Kupującego o wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego. 

Kupujący udzieli wyjaśnień pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie wpłynął do Kupującego 

nie później niż na dwa dni przed terminem, w którym upływa składanie ofert.   

2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego wpłynął po upływie terminu składania 

wniosku o wyjaśnienie lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Kupujący może udzielić wyjaśnień 

albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.  

3. W uzasadnionych przypadkach Kupujący może przed upływem terminu składania ofert, 

zmodyfikować treść Zapytania Ofertowego. Dokonaną modyfikację Kupujący zamieści na  

Platformie Zakupowej.  

 

https://platformazakupowa.pl/pn/wodociagi_kalisz


10. Opis sposobu przygotowania oferty.  

1. Ofertę stanowi wypełniony formularz ofertowy wraz z załącznikami i wymaganymi 

dokumentami.  

2. Każdy Sprzedający może złożyć tylko jedną ofertę.  

3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim pod rygorem nieważności.  

4. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Sprzedający.   

5. Kupujący informuje, iż nie dopuszcza do rozliczeń ze Sprzedającym walut obcych. Rozliczenia 

dokonywane będą tylko i wyłącznie w złotych polskich. 

 

11. Warunki płatności 

Termin płatności: przelew, min 30 dni od daty otrzymania faktury Vat. 

 

12. Klauzula informacyjna RODO. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 

informuję, że:  

1. Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z 

o.o. z siedzibą w Kaliszu, ul. Nowy Świat 2a, 62-800 Kalisz. 

1.1  Na podstawie obowiązujących przepisów, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych 

Osobowych, z którym można kontaktować się:  

˗ listownie na adres: 62-800 Kalisz, ul. Nowy Świat 2a,  

˗ telefonicznie: 62 760 80 00; 

˗ drogą mailową: ido@wodociagi-kalisz.pl 

1.2  Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO  

w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia  zgodnie z Regulaminem 

Udzielania Zamówień prowadzonym w trybie zapytania ofertowego; 

1.3 Odbiorcami  danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia.  

1.4 Dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o 

udzielenie zamówienia, a w przypadku podpisania umowy na czas jej trwania, rozszerzając o 

okres gwarancji i rękojmi, a po zakończeniu tego okresu dodatkowo o okres ochrony przed 

roszczeniowej (do 6 lat). 

1.5 Obowiązek podania danych osobowych wynika z Regulaminu Udzielania Zamówień.  

1.6 W odniesieniu danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 

stosowanie do art. 22 RODO; 

2. 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; 

3. 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 nie przysługuje Państwu prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania 

danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 

6 ust. 1 lit. c RODO.  

mailto:ido@wodociagi-kalisz.pl


4. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają profilowaniu oraz nie będą przekazywane do państw trzecich. 

13. Oświadczenia i dokumenty jakie powinien dostarczyć Sprzedający w celu potwierdzenia 

spełnienia warunków w postępowaniu: 

1. Wypełniony formularz ofertowy.  

2. Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności 

gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 m-cy przed terminem składania ofert. 

3. Zaakceptowany projekt umowy oraz Regulamin Porządkowy PWiK Spółka z o.o. (w załączeniu). 

4. Oświadczenie, składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące przesłanek 

wykluczenia z postepowania ( druk w załączeniu),  

5. Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu oraz spełnienia warunków 

postępowania.  

6. Kopię 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,  

7. Aktualną koncesję potwierdzającą, że Sprzedający posiada uprawnienia do wykonywania 

działalności w zakresie obrotu paliwami ciekłymi (benzyna bezołowiową 95, olejem 

napędowym ON i AdBlue ) wymaganą w przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo 

energetyczne ((Dz. U. z 2020 poz. 833 tj.) lub równoważny dokument potwierdzający, że 

Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie obrotu paliwami 

ciekłymi (benzyną bezołowiową 95, olejem napędowym ON i AdBlue). 

8. Świadectwo jakości/atesty oferowanych produktów, a dla etylin oraz oleju napędowego 

dodatkowo badanie laboratoryjne paliwa pobranego ze zbiorników stacji paliw, z których będzie 

realizowane zamówienie, wykonane nie wcześniej niż w IV kwartale b.r. / Odpis ze świadectw 

jakości dla dowodu wydania paliw do każdego zakupionego paliwa nie starszy niż 7 dni.  

 

 


